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n Ecron n  o d l e  n

placo, sed 'Iau difinitaj montroj, re

zultato de la Kongresoj laboroj.

Tiel liberigita je senfruktaj diskutoj 

pri detalajoj ne tuj solveblaj kaj ha

vanta ĉefe la celon prepari la ge

neralan agadon de la jaro, la Kon

greso povas havi tre ulilan rolon kaj 

gravan influon al la vivo de nia 

Asocio.

Sed nia Kongreso havas ne nur 

laboran celon en la senco kiun mi se-
I *
ke resumis, (ii ankaŭ celas pliprok

simigi la Esperantianoj!!, faciligi ilian 

reciprokan interkonatiĝon, doni al ili 

la okazon por amikino kaj interfra

p o .  Multenombraj estis dum la jaro 

la rilatoj inter niaj membroj aŭ inter 

niaj reprezentantoj kaj la Komitato, 

sed tiuj rilatoj estis pure skribaj, mal

proksimaj, nekonstantaj. Ni opiniis, 

ke estus plej utile por ni ciuj — ĉar 

ni ĉiuj estas kunlaborantoj — ke al 

tiuj skribaj rilatoj estu aldonataj la 

parolaj rilatoj, la persona renkontigo, 

la reciproka sinkonado, kiun neniam 

anstataŭos la plej perfekta sistemo de 

interkoniunikigo. Ni esperas, ke en 

ĉi tiu direkto ankaŭ .sukcesos nia 

Kongreso kaj ke per la ideoj inter- 

ŝanĝitaj ĝi helpos al la kompreno de
%

la celado de nia Asocio.

Ekzistas efektive multaj homoj, 

kiuj cetere aprobas U. K. A., sed ne 

plene komprenas ĝin. Iuj vidas en ĝi 

pure praktikan kaj komercan orga- 

nizajon; oni ekzemple povas legi en 

broŝuro verkita de « fama » Espe

rantisto, kiu rebrilas la opinion de 

multaj kaj celas plene pritrakti la de

mandon pri Esperantismo, la jenan 

pli ol supraja!! klarigon : U. E. A-, 

societo de Esperantistaj komercistoj! 

Aliaj vidas en ĝi nur societon por 

propagandi Esperanton en praktikajn 

rondojn. Ĉu mi bezonas diri, ke tiuj 

ideoj reprezentas nur Hankon de la 

vero, sed ne la veron, ke la personoj, 

kiuj tiel parolas, eĉ se ili estas mem

broj de U. E. A. kaj eminentaj pro

pagandistoj estas spirite multe pli 

malproksimaj de ni ol multaj homoj 

starantaj ekster ni. Fakte, por kom

preni U. E. A., estas necese scii giajn 

fundamentajn ideojn, kiuj koincidas 

kun la idealo mem de Esperantismo. 

Plej klaran formuligon de tiu idealo 

vi trovos en la parolado de I)ru Za

menhof, ĉe la Cambridge, a Kon-/ 

greso : « Ni deziras krei neŭtralan 

fundamenton, sur kiu la diversaj ho

maj gentoj povus pace kaj frate in- 

terkomunikiĝadi, ne altrudante al si 

reciproke siajn gentrajn aparta- 

jojn. »

Tio precize montras, kia estas nia 

idealo, kia estas la supera principo, 

kiu gvidas nin en nia laboro kaj 

subtenas nin en niaj klopodoj. Kel

kaj samideanoj penetritaj ne precize 

per la interna ideo de Esperantismo 

diras, ke la konsciaj Esperantistoj 

laboras por la bono, la belo kaj la 

vero. Sendube ni laboras por tio, sed 

kiu movado ne proklamas, ke ĝi ce- 

al tiu idealo. La vera karakterizo de 

nia movado kuŝas en tio, ke tiuj ba

talantoj por la bono, la belo kaj la 

vero estas el ĉiuj genioj kaj landoj, 

ke ili uzas komunan lingvon, ke ilia 

patrujo estas ne ia teritorio, kiun 

protektas kanonoj kontraŭ la najba

roj, sed ja la tuta mondo, ke al tiu 

patrujo povas libere aligi ĉiuj homoj, 

kiuj volas kaj konfesas sian satnsen- 

tecon kun nia idealo.

mondo, malgraŭ la naciaj, rasaj aŭ 

lingvaj baroj — ĉar por ni jam  ne 

ekzistas tiuj baroj.

Oni kelkfoje riproĉas al ni, ke tiuj 

ideoj kontraŭstaras al patriotismo 

kaj kondukas al neniigo de ĝi. Rilate 

al tio ni nur povas ripeti la vortojn 

de D-ro Zamenhof en Londono : 

« Dum la pseŭdo-patriotismo, t. e. la 

eevila ŝpvinismo estas parto de tiu 

komuna malamo, kiu ĉion en la 

mondo detruas, la vera patriotismo 

eslas parto de tiu granda tutmonda 

amo, kiu ĉion konservas, konstruas 

kaj feltigas. La esperantismo, kiu 

predikas amon, kaj la patriotismo, 

kiu ankaŭ predikas amon, neniam 

povas esti malamikaj inter si. »

Ne, ni ne laboras kontraŭ io ajn, 

sed por la homaro, sed ĉar ekzistas 

homoj, kiuj juĝas sian nacion supe

ran al Ia homaro, homoj por kiuj la 

anio al la patrujo estas nutrata ĉefe 

per malamo aŭ almenaŭ malestimo 

al la aliaj patrujoj, ni fakte laboras 

kontraŭ ili. Neniu povas trudi al ni 

aliajn sentojn al tiujn liveritajn al ni 

de la sperto. Nia EsjperanUsma sperto

pruvas, palpeble pruvas, ke sur la 
te *

neŭtrala fundamento de Esperan

tismo homoj de diversaj nacioj kaj 

lingvoj povas reciproke pace inlerko- 

munikiĝi, sen altrudo de sciaj naciaj 

kaj lingvaj apartajoj ; nia sperto pru

vis al ni la falsecon kaj absurdecon 

de la antaŭjuĝoj, kiujn ŝovinistoj 

konfesas kiel neligeblajn dogmojn 

cu sinoere pro manko de tiu sperto, ĉu 

pro aliaj pli profitigaj kaŭzoj. Ni ne 

trudas al la aliaj niajn opiniojn, kvan

kam ni havas bonajn katizojn ilin 

kredi pli saĝaj, sed oni bonvolu nin ne 

senbaze kulpigi pri tio ke niaj ideoj 

kontraŭstaras al patriotismo, ĉar

niaj spertoj sincere montras al ni 

unue, ke ni ne povas akcepti kiel 

veraj oj n absolutajn ĉion, kion en la 

nomo de pseŭdo-patriolismo rakon

tas ŝovinistoj, due ke la plej diversaj 

nacianoj sen helpo de kanonoj kaj 

similaj defendiloj povas frate interri

lati en konstanta maniero, kondiĉe 

ke ili tion faru sur neutrala funda

mento akceptebla de ĉiuj.

Mi provis skizi al vi la esencajn 

ideojn de nia Esperantisma movado. 

Longatempe, tro multaj el niaj sami

deanoj, sentante tiujn ideojn, silentis 

pri i l i ; tro longe ili atentis ekskluzive 

pri la lingva formo, konsiderante la 

internan i ileon de Esperantismon 

kiel ion flankan. Nia Asocio estus io 

senvalora kaj senanima se ĝi sekvus 

tiun agadon, sub la preteksto ke la 

interna ideo povus forigi de ni kel

kajn tiel nomatajn, timemajn perso

nojn; la personojn, kiujn povas 

timigi la interna ideo de Esperantismo 

ni tute ne deziras en nia Asocio eĉ 

se ili Ire bone parolas Esperanton! 

Ni antan ĉio bezonas konsciajn mem

brojn kaj samideanojn, en la vera 

senco de Tvorto. Ni bezonas kunla

borantojn fervorajn kaj sagacajn. Kie 

ni ĉefe trovos ilin ?  Vi ja ĉiuj kons

tatis, ke niaj {plej multaj Esperan

tianoj estas homoj el meza j klasoj : 

laboristoj, instruistoj, oficistoj, ĉar 

al tiuj homoj Esperantismo servis, 

ĉar per ĝi ili p in t ig is  sian sperton, 

ĉar ili trovis en ĝi ion, kiu samtempe 

kontentigas ilian idealismon kaj iliajn 

pozitivajn praktikajn bezonojn. Sen 

ekskluziveco ni do turnas nin precipe 

al la popolo, al ĝi ĉe kiu vivas la ne

cesa idealismo kaj sindonemeco pol

la longa batalado, al ĝi ĉe kiu ni 

samtempe trovos la fervorajn labo

rantojn, per kiuj sole niaj ideoj povas 

efektiviĝi. Se al la antaŭenigo de tiu 

idealo, se al la plifortigo de Esperan

tismo povas helpi tiu manifestado, 

vivu la unua Esperantia kongreso ! 

Vivu Esperantismo!

malsupro de la maro en la haveno de 

Havano. Oni memoras ke la ŝipego 
« Maine » estis subakvigata en la havana 

haveno, en la monato Februaro 1898, per 

ia terura eksplodilo, aii interna aŭ ekstera, 
kiu disbategis la Pipegon, mortigis pli ol 

ducent usonajn militŝipanojn, kaj konster
nis la du naciojn Hispanigon kaj Usonon. 

De tiam la subakvigita Sipo estis konstanta 
minaco al ĉiu j movantaj ŝipoj en la haveno. 

Scivoleme oni atendos la elmariĝon de la 

Sippereaĵo, mirante ĉu estos eltrovate, ke 

la eksplodilo kiu frakasis ĝin devenis de la 

interno de la sipo, ĉu de la ekstero.

Lego tre severa pri la tiel nomata « blan
ka sklavecoj »

Lego kiu postulas ke la fervojaj kompa
nioj uzu kiel eble plej multe da defendiloj 

kaj sendanĝerigiloj en la fervojaj vagonoj 

kaj lokomotivoj por protekti la laboristojn 
en ilia dangcrega laboro.

Lego kinjiliigas la regularon pri fremda
enmigrado.

Lego kiu oficialigas la eldonon de mon- 

obligaciaro je la sumo da 4 0 .0 0 0 .0 0 0  Sni. 

por la plenumado «ie irigaciaj projektoj en 
la okcidentaj statoj. Estas malfacile tute 

kompreni la amplekson de la planoj de la 
usona registaro por rebonigi kaj produk

tigi la dezertajn kaj senhomajn ebenajojn 

de la okcidento. Tiuj vastaj senvivejoj post 

malmulte da jaroj florigos kaj homplenigos 
dank’ al la antaŭvideco de la registaro kiu 

tiel malavare elspezas milionojn da dola
roj por bonigi nun senutilajn terojn.

Krom la suprecititaj okazis la kutimaj 
I egi goj necesaj por la daŭrigado de la di

versaj registaraj departementoj, moneldo
noj por la militistaro, por la militŝiparo, 

por la Postoficejo, k. t. p .  Je la fabrikado 

de libroj estas neniu fino; versajne same 
je legoj.

H . H a l l  (Cleveland).

Japanujo kaj Koreujo.

En lasta tempo la japana ĉefpolicejo en 

Seoul publikigis jenan ordonon, kiu celas 
la pacigon inter la koreoj kaj japanoj kaj 

kondukas lo unuajn al la vojo de civiliza
do. La ok punktoj estas jenaj :

1) Ciu, kiu nur provos rompi la amikajn 
rilatojn interla japanoj kaj koreoj estos ek
zilata for el la limoj de l imperio.

2) Severege punitaj estas personoj, kiuj 

disvastigos iajn famojn, povantajn rompi 

la ekzistantajn bonajn rilatojn inter la japa
noj kaj koreoj. Por lio estas eldonata spe

ciala lego kaj la kulpuloj estos punitaj sen 
ia indulgo.

3) Severaj antaŭrimedoj estos uzitaj 

kontraŭ tiuj japanoj, kiuj provoke kondutos 
al Koreoj kaj la registaro nenie! permesos 
maljustajn agojn al la lastaj.

4 ) La Koreoj estos kulpigitaj per prak
tikaj lecionoj.

.">) ĉia ebla helpo estos prezentita al en

treprenoj organizitaj de japanoj kune kun 
koreoj.

6) Kunvenoj, gvidataj de japanoj kaj ko
naj estos aprobataj.

7) Je ĉia okazo oni klarigas al koreoj la 

esencon kaj celon de japan-koreaj rilatoj.
8) Sociaj interligoj de japanoj kaj koreoj 

estos varme aprobitaj.

O r ie n t u l o .

La kunvenoj de U. E. A. en la Kon
greso de Washington havis grandan 

sukceson.

La sepa Internacia 'Kongreso de 
Esperanto okazos en Antverpen, de

la 20 ĝis la 27 de Aŭgusto.

Oni aktive laboras en la Oficejo de 

U. E. A. por la preparado de nova 

agadjaro. Nia Esperantia movado estas an

kaŭ karakterizata per tio, ke ĝia 

idealo estas konkretigata per ser

voj Ueblaj. Ha, sendube, estas fac

ile eldiri Haniajn frazojn pri idealo 

kaj internacia frateco, sed multe pli 

malfacile eslas realigi ideon, igi ĝin 

ĉiutaga, ĝin enradikigi en la uzadon. 

Tiun necesan taskon ni plenumas per 

niaj servoj. Ili celas konstante reme

morigi al Ia Esperantianoj Ia solida

recon kiu nin ligas unu al la alia. Ne 

ĉiu homo povas kompreni teorie la 

internan ideon de Esperantismo aŭ 

ĝin precize formuligi al si, sed ĉiu 

komprenos per la uzado la gravan 

instruon de internaciismo, kiu rezul

tas el la senĉesa interŝanĝado de 

ideoj kaj servoj inter Esperantianoj; 

ne ciu homo povas facile kaj mems

tare sin levi super sia pure nacia 

pensmaniero kaj idealo por juĝi laŭ 

pure homara vidpunkto, sed ĉiu 

homo partoprenanta en la Esperan

tia vivo vole nevole kun la tempo 

kaj la ĉiam pli ofia interrilatado 

kun Esperantianoj estos devigata sin 

alligi super sia pure nacia kriterio 

aŭ almenaŭ forjeti de sia nacia 

idealo ĉion negativan. Ni per tio 

konscias, ke ni pli multe laboras por 

la interpopola paco ol nin turnante 

al la registaroj kaj petante, ke ili 

bonvolu ĝin realigi. Ni faras ion 

multe pli gravan ol multaj tiel noma

taj internaciaj konferencoj aŭ Kon

gresoj : ni preparas la fundamenton, 

super kiu ellaboriĝos la vera mem

stara internacia vivo.

Ni cetere ne estas fanatikuloj, kiuj 

kredas, ke nur Esperantismo alpor

tas bonon al la homaro kaj ke ĝi 

estas la solvo de ĉio. Tute ne ! Sed iti 

juĝas, ke ĝi alportas sufiĉe gravan 

novan valoron por ke ni laboru eks

kluzive kun ĝi, simpatie rilatante 

kun ĉiuj movadoj, kies celo proksi- 

miĝas al nia, sed irante ankaŭ ĉiam

sur nia propra vojo. 

iis ■

Ni ĝis nun ne parolis pri la lingvo

Esperanto Cii efektive ludas ĉe ni 

samtempe malgravan kaj gravan ro

lon : malgravan ĉar ni malofte pa

rolas pri ĝi — gravan ĉar ni ne po

vus ekzisti sen ĝi.

La lingvo, por ni, eslas nur ilo, ne 

celo. Ni uzas ĝin same kiel nacianoj 

uzas sian nacian lingvon kaj kiel 

ili amas sian lingvon, ĉar ili eslas 

ligitaj al ĝi per la tradicio kaj la 

uzado, tiel same ni Esperantianoj 

amas nian lingvon, ĉar ni per ĝi mal

fermis al ni novajn horizontojn, pli- 

larĝigis nian scion, povis rigardi 

trans la limoj de nia lando, trovi 

kunhomojn kaj amikojn ĉie en la

Farita de Sro H . H O D L E R

En la momento kiam okazas la 

unua kunveno de la unua Esperantia 

Kongreso konvenas rememorigi, kia 

devas esti la celo de ĉi tiu Kongreso, 

ĉu ĉar kelkaj lion eble ne scias, ĉu 

ĉar aliaj povus difini por ĝi rolon, 

kiun ĝi efektive ne havas.

Antaŭ ĉio, oni povas demandi al si

— kaj certe multaj el vi tion faris

antaŭ kelkaj monatoj — ĉu la ideo 

de tia pure Esperantia. Kongreso ne 

estas frumatura, ĉu nia ankoraŭ juna 

Asocio jam  nun povos sukcese el

porti tian gravan manifestadon. La 

multnombreco en kiu vi alveturis, la 

fervoreco pruvita per la granda nom

bro de la helpkongresanoj, la aspekto 

mem de ĉi tiu unua kunveno, tra kiu 

ni sentas ĝojĝian entuziasmon, mon

tras al ni, ke niaj esperoj ne estis tro 

grandaj. .Iam de nun ni povas antaŭ- 

diri, ke certa estas la sukceso de nia 

Kongreso, je la vidpunkto de la ĉees

tantaro kaj de la fervoreco.

vSed ni revenu al la celo de la Kon

greso. Tiun celon fiksas meni la re

gularo en ĝiaj ĉefaj punktoj : la Kon

greso havas antaŭ ĉio la taskon tiski 

la grandajn liniojn de la agado de 

1’Asocio dum la jaro venonta; ĝi 

montras la vojon sekvotan. Laŭ ĝiaj 

deziresprimoj, alprenitaj nur post 

zorge preparitaj raportoj, la Komitato 

devas gvidi Esperanton kaj klopodi 

duni la jaro por la efektivigo de tiuj 

bezonoj, kiujn oficialigis la Kon

greso.. Estas do necese, ke ĉar ili de

vas reprezenti plej ĝuste la mezajn 

opiniojn de la Esperantianaro, tiuj 

rezolucioj estu alprenalaj ne nur de 

la Delegitoj sed de la Esperantianoj, 

kongrese kunvenantaj, tute egale 

kian situacion ili havas interne de 

U. E. A. Tio ĉi cetere estas konforma 

al la liberalaj principoj, kiuj estas Ia 

bazo de nia organizo. Nia Kongreso 

sekve de tio dirita ne diskutos de

tale regularojn, nek fiksos la organi

zon de servoj, nek alprenos devigajn 

decidojn; ĝi nur elmetas dezirespri

mojn, faciligas fruktodonan interŝan- 

ĝadon de ideoj inter Esperantianoj, 

naskigas proponojn kaj ebligas al la 

Komitato labori, ne laŭ sia propra

La laboro de la lasta Usona Kongreso.
*

Jus finigis longega kunsido de la usona 

nacia kongreso, la sesdekuma. Multe da 
gravegaj legoj estis difinitaj, kaj estas la 

kunkonsento de la jurnalaro de lalando ko 

pli da efektiva konstrua laboro estis ple
numata cii la Jusa kongreso ol en iu alia 

depost la interŝtata militado de preskaŭ 

sesdek jaroj pasintaj. La ĉefajoj de la di
rita legaro estas jene resumeblaj

Lego |>ri fervojoj, kiu plilargigas la regu

ligajn povojn kaj rajtojn de la registaro 

rilate al la tiel nomataj o komunaj trans

portistoj », inter kiuj estas nun enkalkula

taj la telegrafa ro kaj la telefonaro. Ekste

rusona noj devus kompreni ke la fervojaro 
de Usono eslas nenioi sub la kontrolado de 

la registaro. Legoj tusantaj la fervojaron 

generale estas negativaj, kaj celas protekti 

la rajtojn de la enlogantaro kontraŭ la 

uzurpado de la kombinita kapitalo en la 

manoj de malmulte da milionuloj.

Lego pri postaj ŝparkasoj. Tre malrapida 

estis Usono pri la establado de postaj ŝpar
kasoj. Longtempe jani aliaj landoj guis tiajn 

privilegiojn, sed jen la unua usona lego de 

tia karaktero. La nova lego efektivigos duni 

Septembro de la nuna jaro, kaj estos hone 

akceptata. Oni atendas torentolluon da 

mono de la ŝparemuloj, ĉar bedaŭrinde Ia 
ŝparbankoj de Usono ne ĉiu j estas fidindaj, 

kaj oni hezitas lokigi monon cii bankon 

kie la ŝparajoj de multaj jaroj eble kaj tro 

ofte estas malaperigataj pro la friponeco 
de iu bankoficisto. La jara procento de la 

postaj bankoj estos 2°/°, kiu do estas mal

multe. Sed la plimulto de la mondcpoiiin- 

toj konsideros ke la elemento de la sen- 

dangereco superpasas pli altan procentme- 

zuron donatan de la privataj aŭ kompa
niaj bankoj.

Lego kiu Statigas Ia gisnunajn teritoriojn, 
Arizono kaj Nova Meksiko. La ŝtatigado 

de la teritorioj de Usono fine estas plenu

mita. Restas neniu nestata teritorio escepte 

la eksteraj posedaĵoj, — Alasko, Sandviĉaj 

Insuloj, Filipinaj Insuloj, Porto Riko, k.a.

Lego pri la konservado de publikaj lan
doj en la Okcidento. Pri tiu ĉi temo oni 

povus skribi multe. Tiaj legoj estas tre gra

vaj pro tio ke ili koncernas la estontecon 

de la vastaj, neokupataj kultureroj kaj la 

arbareroj en la okcidentaj Statoj, kaj ce

las gardi tiajn terojn kontraŭ la avareco de 
la riĉcguloj kiuj ruze poscdigus al si la tu

tan vakantan landaron, se oni ne malhel
pus ilin.

Lego kiu kreigas minoficejon kiu estos 

sub la direktado de registaro. La mul
taj teruraj malfeliĉaj okazintajoj de la 

lasta malmultaj jaroj,ĉe la minejoj, instigis 

la amikaron de la minaj laboristoj, petegi 

al la nacia kongreso ke ĝi establigi! regis
taran observadon kaj inspektadon de la 
minejoj.

[.ego kiu devigas ke politikaj partioj pu
blike anoncu pi i la kvanto kaj la origino 

de la tilta monaro elspezita en ĉiuj politi
ka.) oj.

Leĝo kiu kreigas specialan komitaton 

por enketi pri la trograndigata cle la ak
ciaro de la fervojaj kompanioj.
Lego kiu rajtigas la konstruon cle du mi- 

litŝipegoj, kaj multe da ordinaraj mili tsi - 
pajoj. Kutime c iu kongreso ordonas!» kons

truon de du militŝipegoj.

Leĝo kiu devigas la elmariĝon de la uso
na uiilitŝipego « Maine » kiu kuŝas sur la

KOMENCO

Husa komerco en Suda Mandjura).

La konstanta natura aspiro de Rusujo al 

la Malproksima Oriento finigis, kiel ko
nate, per kontrakto en 1880 inter Rusujo 

kaj limujo, kiu prezentis al rusoj la rajton 

konstrui la unuan fervojon, ligantan la 

ekstreman okcidenton kun Ia ekstrema 
oriento, kiu donis la eblecon komenci pli 

forankomunikigon kun la najbara Imperi*».
(■is tiu tempo hinoj havis nenian pre

zenton pri rusaj komercajoj, ĉar pli frue 

enirintaj en la landon fremduloj prenis sur 
sin la komercon, penis ĉiu kontentigi Ia 

guston kaj postulon de hinoj, jaluzo pri

gardado, kompreneble, siajn fabrikajojn 
de la konkurado kaj de apero, en sudo de 

Mandjurio, de produktejoj alinaciaj. Ta
men la situacio, kiun okupis la rusoj en 

Maudjui io, nature altiris en la landon 

multe da rusaj produktaĵoj, kiuj devis kon
tentigi la bezonoj u de militistaro kaj de 
ceteraj enlogigintaj ĉi-tie rusoj. Hinoj iom- 

post-iom konatigadis kun Ia rusa manufak
turo ka j aliaj komercajoj, kaj acetadis ĉion, 
kion permesis al ili la monrimedoj.

La ordo, fariginta en Mandjurio post 
la Ruso-Japami milito kaj konstruo do ja

panoj de sudmandjuria fervojo redevigis 

rusajn cntreprenantojn kaj fabrikistojn, 
ki j malfermis provizejojn de siaj’komer
ca, hj en Harhin, Sentigi Sudan Mandju- 
rie n. _ *
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(I) Teksto poste restarigita kaj resumita



ESPERANTO

dis akcian societon por aCeto de rusaj ko

mercejoj kuj eksporto de enlandaj pro

duktaĵoj en Rusujon. La reprezentantoj de 

tri fonditaj kompanioj iris Rusujon kaj 

helpataj de Ruso-Ĥina Banko, malfermin
ta al la komercistoj en la moskva filio kre

diton da 140.000 Sm., acetis en Moskvo ko

mercejojn por 100.000 Sm. Inter Ia akiritaj 

komercajoj trovigis produktaĵoj de Ia plej 

gravaj rusaj manufakturistoj.

La jaron 1908 oni povas konsideri kiel 

komencon de disvolvigo de rusa komerco 

en la sudo de Mandjurio.

Antaŭ la komenco de ĉi-tiu jaro la kom

panio « Vikula Morozov kun filoj » en In- 

koŭ faris kontrakton kun konata lima fir

mo « Si-i-ŝunj », laŭ kiu gi ricevas la raj
ton de monopola vendado en tuta Suda 

Mandjurio de produktaĵoj de nomata kom

panio de malpli ol por 100.000 Sni. ciujare. 

La spezo de kompanio V. Morozov en Su
da Mandjurio prezentis sumon «le 142,517 

Sm. La rezultatoj estas bonaj.

La dirita kontrakto vekis intereson por 

vendo de siaj fabrikajoj ankaŭ ĉe alia Mos

kva komercfirmo « manufakturkompanio 
Ivan Konovalov kaj filoj ». Alveninta komi

siisto de ĉi-tiu kompanio faris kontrakton 
en Inkaŭ kun liina Armo por disvastigo per 

ĉi lasta «ie siaj produktaĵoj en Suda Mand

jurio. La komerca spezo el produktaĵoj de 

« Konovalov » dum pasinta jaro prezentis 
sumon de 6.583 Sm. Samtempe estis vendi
taj koloraj teksajoj de fabriko « Konsili » 

por 3.000 Sii i. La produktaĵoj de manufak

tura K-io « Emil Cindri » (katunoj) estas 
disvendataj tule .sukcese en Siida Mandju

rio. La komerca spezo dela kompanio dum 

pasinta jaro prezentas sumon superantan

25.000 Sm.

Unu el la plej vastigita kaj proiitiga por 

la entreprenantoj brando de la rusa indus

trio en Norda Mandjurio estas la faran* 
muelado. En aŭgusto 1909 aperas la faruno 

de rusaj muelejoj; diversaj konataj firmoj 

sukcese negocis pri tio.

La Rusa petrolo jam longe penetris en 

la vendejon de Suda Mandjurio.

Komence del908 la K-io.Orient-Azia nafta 

komercindustria, renovigis sian agadon en 

Suda Mandjurio, malfermante tenejon en 
urbo Dalnij kaj agentejojn diversloke. Sed 

kaŭzede malbona organizado kaj, videble, 

pro malkurogo de kompanio large arangi 

la aferon, la vendado de petrolo ontaŭeni- 

ras malrapide. Dum 1908 kaj 1909 jaroj en 
tuta Suda Mandĵurio estis venditaj nur

15.000 da ujoj kun petrolo (kestoj) por su

mo proksimume 50.000 Sm. Same malrapide 

progresas la vendado de rusaj cigaredoj.

Tia estas la situacio de rusa komerco en 

Suda Mandjurio. La fundamento estas fa

rita kaj ni vidas tiujn eblojn por pli vasta 

komercado.

R. J. Eu.KDnn (Del Vladivostok).

La tutmonda rikolto de kafo.

Laŭ la taksoj el Brazilio la kaforikolto 

de la mondo en la negocaro finita de 30- 

an junio 1910-a estos 19.125.000 sakoj. La 

parto de Brazilujo de tiu ĉi produkto estas

15.234.000 sakoj = 79.65 0/0; dume la aliaj 
landoj produktantaj kafon liveras nur

3.891.000 sakojn. Dum la lastaj 9 jaroj la 

kafoprodukto estis jena :

Rikolto de

la mondo Brazilujo
sakoj sakoj o/o

1908-09 10.918.000 12.419.000 73.8

1907-08 14.834.000 10.283.000 69.3

1906-07 23.814.000 19.654.000 02.5

1905-06 14.792.000 10.227.000 69.1

1904-05 14.448.000 9.968.000 68.9

1903-04

1903-03 16.604.000 12.324.000 73.9

1901-09 15.100.000 12.927.000 72.3

1900-01 19.735.000 15.439.000 78.2

mezaj ciferoj de la 9 jaroj :
15.940.977 12.405.444 72.56

Oni vidas el tiuj ĉi ciferoj, kela produkto 

de brazila kafo estas tre Sanceliga kaj ke 
Ia tero plantita de kafarboj ne pligrandigis.

Kontraŭe la malaltaj prezoj efikas, kfc la 

produkto malpligrandigas an aliaj landoj. 
Sed en Brazilujo estas lego, laŭ kiu ĉiu ar

bo ne plu fruktoportanta devas esti ansta- 
taŭata de nova arbo.

La prezoj ne multe ŝanceligis.

Ekzistas internacia banksindikato, kiu 

posedas kvanton da />.000.000 sakoj da 

brazila kafo kaj vendas parton de gi Ciujare. 
Tio havas influon sur la estontan prezon 

de la komercaĵo. La videblaj provizoj de 

kafo en la tuta mondo estis je la komenco 

de la nova rikoltjaro 13.719.530 sakoj, unu 
milionsakoj pli ol antaŭ unu jaro. Oni es

peras, ke malgranda rikolto de la nova jaro 
katizos plimalgrandigon de la tro granda 

mondprovizo.

V o g i.h u  (Del. Hamburg.).

Kanalo de Suez.

La trafiko tra la kanalo kreskis dum la 

lastaj jaroj en neordinara mezuro, tiel ke 

la nacioj bezonantaj la kanalon por la eks

pedo de la ŝipoj orienton devas konsideri 

la altajn depagojn al la kompanio kiel mal
agrablan plikarigon de la transportkostoj. 

La kompanio jam estas preta malplialtigi 

la depagon je proksimume 6,'i 0/o, sed tio 

Sajnas nesufiĉa kompare kun la plialtigo 
de la enspezoj, kiuj estis dum la unua 

duonjaro 1910 Sm. 16.620.000 kaj plialtigis 

je 14,1 0/o kontraŭ la sama epoko de la pa
sinta jaro.

Tio montras, ke la kompanio ne bone 
komprenas la signifon de la kanalo kiel 

perilo de internaciaj interrilatoj, sed en 

unua vico klopodas fari grandajn gajnojn. 

Majgraŭ tre grandaj rezervajoj faritaj ĉe 

ĉiuj bilancoj, la dividendoj atingis la eks
traordinaran altecon da 30 O/o- t-a kompa

nio ne atentas pri la interkonsento inter 
S-ro de Lesseps, la fama konstruinto de la 

kanalo, kaj la britaj ŝipposedantoj, laŭ kiu 
la kompanio en la okazo, se la dividendo 

superas 18 0/o, estas devigata uzi Ia duonon 

de la pliajo, kaj se gi superas 25 0/o, la tu
tan pliajon por malplialtigi la depagojn. Se 

eble kun rajto la kompanio pretendas, ke 

la interkonsento ne havis la formon de fir

ma kontrakto, gi tamen devas pli bone 

kompreni sian taskon konsistantan en la 

plifaciligo de la komerco. Estas la devode 

la koncernataj registaroj pritrakti la aferon 

en efika maniero. Ankaŭ estas devige, ke 
la kompanio pliprofundigu kaj plilarĝigu 

la kanalon, ĉar la nombro de la pasantaj 

ŝipoj jam estas tiel granda, ke la ekspedo 

ne povas okazi en sufiĉe rapida maniero.
Von Lun (Del. Hamburgo).

PEDAGOGIO

K O N G R E S O J  St F E S T O J

La VIII internacia kongreso
de zoologoj

Komparu la hodiaŭan zoologion kun tiu 

de antaŭ unu jarcento, (ii hodiaŭ estas 

grandampleksa scicnco dank’al Lamarck, 

Darwin, Haeckel, k. t. p.
La zoologaj kongresoj okazas ĉiutrijare. 

Okazis en 1889 la unua en Parizo, sekvis 
Moskvo, Leiden, Cambridge, Berlin, Bern, 

Boston kaj nun Graz, kie ĝi okazis de la 

15-20 aŭgusto 1910.
Sendis 36 oficialajn delegitojn la jenaj 17 

Statoj: Vinujo, Kuba,Germanujo, Japanujo, 

Italujo, Luxemburg, Monako, Nederlando, 

Erancujo, Rumanujo, Ruslando, Svedujo, 

Svisujo, Hispanujo, Sudaŭstralio, Usono, 

\Vŭrtemberg ; reprezentantojn : Bremen 

kaj Lŭbeck.
Estis ankoraŭ reprezentitaj 50 sciencaj 

asocioj per 77 delegitoj, 107 universitatoj 

per kaj museoj per 128 reprezentantoj.

Partoprenis al la kongreso 546 personoj, 

la plej multaj cl Aŭstrio.

Oni arangis multajn sukcesplenajn ek

skursojn en la Graz’a Cirkauajo kaj la 20*“ 
de aŭgusto 150 partoprenantoj forvojagis 

Trieston, de kie ili vizitis Dalmation. Alia 

parto entreprenis vojagon al Erzberg kaj 

al lago Leopoldstein.
Rubĉiĉ (Graz).

La pafado kiel lernobjekto

La Aŭstria ministro de la kulto kaj ins
truado surprizis en lastaj tagoj la enlandan 

publikon per neatendata novaĵeto: ĉe la 

mezaj lernejoj (gimnazioj, realaj kaj fak

lernejoj) estos instruataj la pafado kaj 
1’ekzercado kun pafiloj.

Jani en la plej proksima lernojaro la di

rita novajo devas laŭ ministra ordono esti 

ekefektivigata. La paflnstruado igos do 
komence de 1’oktobro 1910 lernobjekto* 

por nune nur nedeviga, kaj daŭros ĉiu* 

jare gis majo; sed sole al la lernantoj de 

du plej altaj klasoj de supre cititaj bu

tutoj estos permesata uzi 1’okazon ellerni 

pafadon. Instruadon prizorgos en urboj, 

kie estas garnizono aktivaj leŭtenantoj, 
aliloke mezlernejaj profesoroj versajne 

tiuj, kiuj estas rezervaj leŭtenantoj.La paf

ekzercado komence kompreneble kun mu

nicio nurpulva farigos ĉiusabate du horojn 

posttagmeze, en lernejaj gimnastikejoj, pli 
poste ankaŭ kun akraj pafejoj sur soldataj 

ekzercejoj aŭ en kazernoj, kie tiuj trovigas, 

en scngarnizonaj urboj sur lokoj por tio 
speciale elektotaj kaj al dirita celo taŭgaj. 

La instruado havos du flankojn : teorian 

kaj praktikan; la teoria konsistos je klarigo 
pri soldataro kaj gia organizo, pri la si
gnifo, de 1’armeo, ktp; la praktika enma

nigos al Ia lernantoj aŭstrian pafilon kaj 

sciigos la lernantojn pri efektiva uzado de 

pafiloj kaj pafajoj. En atestoj ne cstos nova 

lernobjekto klasifikata.

Fine de ĉiu jaro la direkcio de ĉiu insti
tuto donos detalajn raportojn pri rezul
tato de la pafinstruado al la estraro de 

landdefenda soldataro de sia lando, kiu 

komunikigos ricevitajn raportojn al la mi
nistro de sama fako. Supran inspekton 

havos laŭ tio militaj oficoj, ne la lernejaj, 

de kio sekvas, ke Ia reformo estis farita ne. 

en intereso de individuoj, sed en publika 

intereso de la ŝtato.
Multaj gazetoj esprimis negrandan sim

pation por ĉi tiu reformo, dirante, ke ĝi 

signifas nedezirindan enkondukon de mi

lita spirito en lernejojn kaj informante, el 

kiaj katizoj la reformo estas nebonvcninda, 

aŭ kalkulante, kiom da aliaj lernobjektoj 
ekzistas, kiuj estus pli enkondukindaj ol 

la pafado. Nedisputeble estas, ke la ler
nantoj pli multe kaj por tuta sia vivo ga

jnus per 1’instruado de Esperanto ol per 

la pafekzercado, eĉ ne rigardante la dan- 

ĝeron kiu povas eventuale minaci, se oni 

ekflamigas en ne ĉiam pripensema junu

laro avidecon je pafiloj kaj pafado.
M. Al H eyrovsky. (Neni. Brod.)

AERVETURADO

Posto kaj aerveturado

La karakteriza signo de l’moderna poŝto 

estas, ke gi provas uzi ĉiun nove aperan

tan trafikilon por siaj celoj. Tiel uzigas por 

interkomunikado la vaporŝipo, fervojo,

telegrafo, telefono, velocipedo, aŭtomobilo
k. t. p. Sole la tuto de tiuj iloj kreis la 

grandegan, nunan mondpoŝton. Kun la di
rekteblaj aerŝipoj kaj aeroplanoj ekzistas 

nun nova, promesriĉa komunikilo. Tio 

estas senduba kiam oni atente sekvas la 

konstantajn progresojn kaj perfektigojn 

en la konstruado de aviadiloj, la ĉiam pli 
kaj pli gravigantajn distano- kaj altecflu- 

gojn. Laŭ la gisnuna disvolvo de la trafiko 

oni povas jani nun serioze pripensi la de

mandon ĉu aerŝipo kaj aeroplano ankaŭ 
taŭgas por postsendi.

La uzado de l’balono por poŝtceloj ne 

estas nova. Jam diversfoje ili estis uzataj 
kun bona sukceso, kvankam la uzitaj ba

lonoj estis nedirekteblaj. Kiom pli kapa

blaj ol tiuj sendirektilaj aerveturiloj estas 

la hodiaŭaj aerŝipoj I Ili povas ne nur for

veturi al difinita destinloko sed povas 

ankaŭ reveturi ol sia forirloko.

La regula poŝtservo postulas de trans- 

portilo rapidecon, malkarecon kaj fidinde
con. En tiuj rilatoj la nuna ĉefa transpor

tilo de la poSto, la fervojo, superas la aer

veturilojn. Sed ne forgesu ni kela tuta aer

veturado trovigas ankoraŭ en komenca 
stato. Tio precipe rilatas la fiugmaŝinojn. 

Antaŭ unu jaro estis nur malgranda nom

bro de aviadistoj kiuj povis resti kelke da 

minutoj en aero, kaj nun estas pli ol cento 

kiuj flugis gis la daŭro de duono de horo. 
Farigis jani daŭrflugoj de pli ol 4 fioroj, 

eĉ flugoj kun pasageroj kaj altecflugoj de 
pli ol 1,700 metroj. Kio Sajnas neebla, kon

siderante tiun rapidegan disvolvon de tiu 

plej juna trafikilo I Fervojo kaj aŭtomobilo 
disvolvis multe pli malrapide. Kiam de 

longa tempo jam vaporSipoj sur riveroj 

kaj lagoj veturis, plej sagaj homoj pruvis» 

ke vaporŝipo neniam povus trapasi focea' 
non kaj,— hodiaŭ faras poŝtvaporŝipoj 

oceanvojagojn laŭ regula horaro kaj 
kun ia sania precizeco de 1’fervojo. Oni 

do ne devas jugi la praktikan uzeblecon 

de la aerveturiloj laŭ ilia nuna stato.

Unue oni povas antaŭdiri kun plena cer

teco ke precipe la flugmaŝinoj, kiuj jam 

nun, rilate rapideco, superas la aerŝipojn, 
en malmulte da tempo superos niajn plej 

rapidajn vagonarojn. Kun la kreskanta 

forteco de la maŝinoj plimalgrandigos 
ankaŭ Ia portplatoj de la flugmaŝinoj kaj 

konsekvence kreskos la sendependeco de 

Tflugilo kontraŭ la vento. Ne nur la ra

pideco kreskos, sed ankaŭ la fidindeco kaj 

la aparatoj pro tio perdos la karakteron 
de « belvetera maŝino » plikaj pli. Kiam la 

flugmaŝinoj estos alvenintaj je tiu Stupo de 

disvolvo kaj ni posedos aerveturilon, kiu 

eble kun triobla rapideco de ordinara va

gonaro trafi ugos f aeron, tiani ankaŭ la 

poŝto ne plu povos longe heziti por uzi 
tian transportilon.

La komence pli altaj kostoj del aerpoŝto 
ne estas konsiderataj, se laŭ la historio de 

la trafiko per pli grandaj elspezoj pli gra
vaj rezultatoj estas atingeblaj. Oni pri

pensu nur kiom da miliardoj estas enfen

ditaj en relvojoj, lendtelegrafaj linioj, sub
maraj kabloj k.t.p. La trafiko procentigas 

ĉiun kapitalon tuj kiam prezentigas al la 
publiko sufiĉe da profitoj.

Por la traveturo de la distanco Dover- 
Calais, mezurante 42 .kilometrojn la post- 

vaporo bezonas I 1/4 hor. Jeni Bleriot Re

pasis la saman distancon en 1/2 da horo. 

Se oni atingas, ke aerveturilo flugos la ka

nalon ankoraŭ en pli mallonga tempo, kaj 

ke gi ankaŭ dum forta ventado restos tauga, 

tiam estas devo de la poŝto uzigi sur tiu 

grava trafiklinio tiun komunikilon.

La mirinda rapideco laŭ kiu la aervetu
riloj jani hodiaŭ disvolvas montras la vojon 

sur kiu ili trovos praktikan uzadon en re

gula poŝtservo. Same kiel le velocipedo ne 

tute forigis la piedsendinton.nek la fervojo 
la poŝtkaleŝon.same la aerveturilo ankeŭ en 

sia plej perfekta fornio neniam senbezo- 

nigos la uzon de fervojo aŭ vaporŝipo. La 

aviadiloj ne estos rivaloj de la ckzistantej 

poŝtkomunikiloj, sed ili perfektigos la re

ton de la poŝtkomunikoj en nova direkto. 

Ili ebligos tian rapidan servon, kia ne 
estis kreebla kun la nunaj transportiloj.

Trad. F. Schmitt* (Bascl).

IDEOJ Se FAKTOJ

La Oficejo de 1’Amerika Respublikaro

Antaŭ nelonge estis okazintajo, kiun la 

Cefurbo de Usono duni longa tempo ve

nonta eble ne facile forgesos. Okazis la 

inaŭguro de la belega konstruajo, la ofi

cejo kaj estrejo de ftutamerika komerco, 
amikeco kaj paco.

Je la inaŭguro de tiu ĉi konstruajo, estas 
inde noti kelke da interesaj faktoj en la 

historio de tiu ĉi interamerika unuigo, kaj 

en la evoluado de okazintajoj kiuj kondu

kis al la konstruado kaj kompletigo de la 

tutamerika interfratejo ; ankaŭ konvenas 

priskribi kelke da unikaj konstruaj ka- 

rekterizaĵoj kiuj ne nur enregistras kaj 
vidiges tiujn ĉi faktojn sed ankaŭ nerezis

teble al centrigas la penson je la vasta 
graveco de la tut-amerika ero.

| Dum la vintro 1889-1890 kunvenis ĉe

VVeshington unuafoje le delegitoj de Argen

tino, Bolivio, Brazilo, Cilo, Kolumbio, 

Kosta-Riko, Ekvatoro, Gvatemalo, Ilajtio, 
Honduras, Meksikio, Nikaragvo, Parag

vajo, Peruo, Salvadoro, Urugvajo, kej Ve

nezuelo por diskuti kun delegitoj de Usono 
pri temoj de politika kaj ekonomia inte

reso de la popolaro tutamerika.

Tiu ĉi unua Internacia konferenco de la 
tutamerika respublikaro Suldas sian ekzis

ton al la grandnoma James G. Blaine, la 

tiama Statsekretario, kaj estis unika en la 

historio tutmonda. Malsimilaj al antaŭaj 
konferencoj, tiu ĉi kunveno ne okazis en 

dummilitaj tegoj por dislotigi teritorion 
kaj popolojn survenkitajn. Ĝia celo estis 

paca dum paca tempo por interparoli pri 
peca celo.

El unu el la rezolucioj aprobitaj elkres

kis la Internacie Oficejo de la Tutamerika 

Respublikaro, unika institucio sterigite 
por antaŭenigi la celojn de tiu ĉi konfe

renco. Gi multe fortigis dum la sekvantoj 

konferencoj en Meksiko kaj Rio-de-Janeiro 
kej plimulte fortigos ĉe le nunjara kon
ferenco en Buenos-Ayres.

Washington estis elektita kiej ĉiame 
hejmo (fe la oficejo de tiu ĉi institucio. Pro

pono farita dum la dua konferenco, ĉe 

Meksiko, en 1901-1902, akcelis la starigadon 

de la o Columbus Memora Biblioteko ». La 

ĉiam grandigonta libraro plimalvestigis Ia 

spacon gis tiani utiligatan de la oficistaro. 
La demando pri pli vasta olicejo estis dis

kutata de la kontrolantero. Estas inter

konsentite, ke konstruajo estii starigota je 

la sumo de 250.000 Sni. kontribuota pro
porcie je la logantaro de la amerikej res

publikon̂. Le propono estis entuziasme 
aprobota de la latin-amerikaj registaroj. 
Ili faris kontribuaĵon proksimume je
100.000 Sni. aldone al la 150.000 Sm. de 
Usono.

Intertempe la famo Theodore Roosevelt 

farigis prezidanto duafoje. S-ro Root, 
estante Statsekretario, reprezentis Usonon 

duni la tria konferenco ĉe Rio-de-Janeiro. 

Por pli bone utiligi la okazon rondvoja#! 

tra la sudamerikaj Statoj, li alvokis S-ron 

John Barrett, la tiama Usona ministro en 

Kolombio por ke li akompanu S-ron Root. 
Unu el la rezultatoj de tiu ĉi tre sukcesa 

rondvojeto estis ke S-ro John Borrett fo
rigis la direktoro de tiu ĉi plej gravo insti

tucio. Post nelonge estis anoncita ke la 

sumo da L.ĴOO.OOOSm. estis proponis de la 

grandeona S-ro Andrevv Carnegie por ek

konstrui sufiĉe vastan kaj decan hejmon. 

La monofero estis akceptita de la kontro

lantan, kaj nelonge poste la Usona kon
greso voĉdonis la pluan sumon da 400.000 
Sm.

La unuaj laboroj progresis tiel konten

tige ke la fundamenta .stono de la nuna 
belega konstruajo estis metita de la tiama 

prezidanto Roosevelt la li. majo 1908; la 

elfinita konstruajo estis dedicita la 26 

aprilo 1910, de le nuna prezidanto Taft, en 
la ĉeesto de la tutamerika diplomotaj kaj 
eminentularo.

•

Celo de la Institucio
La oficejo de la tutamerika respublikaro 

reprezentas Amerikon unuigintan. Ciu ajn 

respubliko sur Ia okcidenta kontinento 
eligis al tiu ĉi unika unuigo. Ioni post ioni la 
popolaro ekkomprenas kion la diplomataro 
tutmonda jani longe eksciis, nome : el ĉiuj 

projektoj kiuj elpensigis dum Ie plej lasta 

dekduo da jaroj de la pasinta jarcento, la 

movado kiu elkondukis el Unuiginta 

Ameriko, estas la plej signifa. Tiu ĉi inter

amerika unuigo estis la vivdaura revo de 

la trofrue mortinta Statsekretario ' Blaine.

La celo atingote estas la vastigado, fir

migado kaj daŭrigado de pli intimaj rilatoj 

pri komerco, negoco kaj amikeco inter la 
du dekunu respublikoj Amerikaj. Kun la 

tempo la celo plilargigis je tio ke ioni post 
iom estis aldonotaj diversaj kaj gravaj de

voj* La oficejo por celoj komercaj en Nord 

kaj Sudameriko intime kunigos kun manu
fakturistoj, negocistoj, eks- kaj importistoj 

kaj kiel eble plej multe faciligas la inter-
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Sangon kaj vakigadon de negoco inter la

amerika respublikaro, aliparte gi celas 

korespondadi kun la estraro de universi
tatoj kaj liceoj, kun profesoroj kaj lertuloj 

kun scienculoj kaj vojagantoj, provizante 
ilin je granda diverseco de informoj kiu 

multe pliigas ilion intereson ol la diversaj 
amerikaj pppoloj.

Estas eldonataj inuite da broŝuroj, land

kartoj kaj informlibroj pri vojago, historio 
kaj .specialaj raportoj pri komerco, nego
co, terifo, legoj, ktp. Sed le plej grove 

eldonajo estas la ĉiumoneta bulteno enha

vanta la ple} freŝdatojn informojn diete 

vivrimedoj, komerco, novoj entreprenoj 
kaj ĉiu ajn alia karakterizaĵo notinde de 
kaj pri tiu ĉi unuigo. Alia kaj tute praktika 

distingaĵ» estas notinda, nome, la tenejo 

de la arhivoj de la interneciaj amerikaj 
konferencoj kaj de la « Columbus Memora 

Biblioteko n, entenante pli ol 18.000 volu
moj pri la amerikaj popoloj.

La estrejo de ftutamerika respublikaro 
estas subtenata de proporciaj monkon- 
tribueĵoj de la dudek uni} respublikoj. Ĝia 

kontrolantero konsistos el le latinamerika 
diplomataro Ce \Veshington, prezidata de 
le Statsekretario de Usono.

La ĉefa oficisto estas la direktoro kiu 

estas elektita de la kontrolantero; tiel li 
estos la komuna oficisto de dudek-unu 

amerikaj respublikoj. Li estos responda 

pri la administrado koj helpoto de f sekre
terio de lo estrejo, de fkenceliero kej de 

le redaktora stabo de le Ĉiumoneta Bul

teno, lertuloj pri statistiko, tradukistoj, 
stenografistoj, skribistoj, ktp.

La logantaro de la Respublikaro subte
nanta la Internacion Oficejon estas prok

simume 155.000.000 el kiuj estas 85.000.000 

en Usono, 75.000.000 en la Latino-Amerikaj 
Respublikoj; elnorte, proksimumue tri- 
seponoj de lo tuta legantaro estas en la 

Latino-Amerikaj landoj. La plej popolha

va londoj en Lolino Ameriko estos Bra

zilo, kun 20.000.000 ; Meksikio, t'i. OOO. OOO; 
Argentino, 6.000.000 logantoj.

La tuta eksterlando komerco, de la sa

maj respublikoj 11.000.000.000 Sni., cl kiu 
tiu de le Latin-Amerikoj landoj estas 
l.lo'i.OOO.OOO Sm., t. e. Lotina Ameriko 

havos jili ol triono de le tuto komerco de

lo Amerikaj Respublikoj, nome : Ekspor

tado al transmaraj landoj 2.144.00().00<) 

Sin., importado de transmaraj landoj
2.010.000.000 Sra. ; lo tuta eksterlanda ko

merco kun Usono estis 1.116.000.000 Sni.; 
tiu ĉi tutajo, kiu reprezentas proksimume 

kvaronon de la tuta ekstcrlondo komerco 

de la aliaj amerikaj respublikoj, dividigos 
jene : Eksportado ol Usono 636.000.000 Sin.; 

importedo el Usono 480.000.000 Sm.joli- 

vorte : ĉiuj Lotio-Amerikaj landoj acetis 
de landoj aliaj ol Usono la valoroh de

1.530.000.000 kaj oĉetis de Usono nur la 
Valoron da 480.000.000 Sm.

La Konstruajo
Gi estas Carme lokita ĉe historie terito

rio, iom lo hejmo de la Van Ness familio 
kaj enfermas entute kvin akreojn. La di
versa celo de la starigota konstruajo tre 

malfaciligis la verkadon de laŭcelej pla

noj kiuj en la elfinita strukturo devas pre

zenti hormonien tuton, sed firmo de arhi- 

tekturistoj en Philedelphie sukcese plenu
mis le malfacilan taskon portretigi la du 
grandajn pariojn de la okcidenta konti
nento, Nordo- kej Suda Ameriko.

Alproksimigonte Ia impresigan kons

truajon en verdtapiŝito belege Cirkouajo, 

oni vidas veron spektaklon de beleco, la 
plej surprizan kaj ravan kiun oni povas 

songi. Tiom da originaleco de arĥjtekturaj 
paradoj, kiuj foras el le elpensita kons

trualo vere senkonkuran majstroverkon I 
Iom proksime de la enirejo staras grupo kiu 

dece elmontras la spiriton de Sudameriko : 

ina figuro, de grandega amplekso, supe- 

rornamito de le kondoro, kiu simboligas 

segecon, protcktedon, koj pacon en la 

juneca figuro ĉe la fianko de la virino, 
tenante la flugil-havantan terglobon en le 

etendigita raono. Polmbronĉo kej pepego 
kompletigos la grupon skulptitan de lsi-

Esperanto - Movado
Komencante tiun kronikon, ni devus unue 

konstati, ke la nuna epoko estas tre malfavora 

por ni esplorantaj la esperantan movadon tra 
la mondo. La esperantistaro post naŭ aii dek mo

nata senĉesa fervorega laboro por nia ideo la

cigas kaj postulas ripozon. Multaj el ili trans
lokigas kamparon, aliaj vojaftadas kaj la regula 

laboro Cesas por rekomenci kun renovigitaj for

toj en oktobro. Nur tie kaj tie-ĉi briladas tamen 
fajreto, kiu ofte eĉ fariĝas grava flamo, rezulto 

de la zorge dissemitaj fajreroj de la Esperan

tismo.

Franca Esperantisto, aŭgusto ISMO.

La novfondita Unio de la Francaj Esperan

tistaj Federacioj unu post la alia aperigas siajn 

Cirkulerojn. En tiu-ĉi numero ni havas la cirku

leron N. 3, kiu jam penas realigi Ia promeson, 

faritan en ftia cirkulero N. 2, pri informoj al la 

gazetaro.
Ĉiujn 15 tagojn la Unio presigas folietojn 

kun informoj pri la movado de Esperanto en 

Francujo kaj eksterlande kaj pri la neceseco de 

lingvo internacia. 1-aŭ mendo la grupoj parto

prenantaj la Union povas ricevi tiujn folietojn, 
pagante iun malaltan sumon. La Unio esperas, 

ke iom post iom la jurnalredaktoroj, vidante, ke 
ili ricevas seriozajn informojn, komencas ilin 

enprcsadi. La cirkulero N. 4 proponas servon de 

propagandaj broauroj. En tiu cirkulero ni tro

vas informon pri tio, ke, ĉar la Unio sukcesis 

varbi novajn anoncojn por la konata ruga bro

seto (Unua Lernolibro de la lingvo Internacia 
Esperanto) permesas al fti reeldoni ĝin kaj vendi 

por multe pli malkara prezo. Ciuj mendoj devas 
esti sendataj al la sidejo de la I nio: Centra Ofi

cejo Esperantista, 51, rue CIichy, Fari».
La Federacio Esperantista Rodana akceptis 

« Francan Esperantiston » kiel oficialan orga

non de la Federacio. La Centra komitato de tiu 

federacio informas, ke S-ro Justin Godart, de

putato ĉe la parlamento intencas dum. la nuna

periodo parlamenta rce prezenti la leftproponon 

Cornet pri oficiala enkonduko de Esperanto en 

la francaj lernejoj. La komitato de Federacio 
alvokas la francan esperantistojn komenci la 

propagandan inter la deputatoj de sia kaj naj

baraj regionoj por favorigi ilin al Esperanto. 

Ciuj favoraj respondoj de la deputatoj, se eble 

skribaj, estas danke ricevataj de la komitato, 
kiu poste transdonos la dokumentaron al S-ro 

Godart. La komitato mem faris jam pason en 

tiu senco.

La 5*n de junio okazis la Unua kongreso de 

la Federacio Esp. de Okcidenta Francujo. La 
ĉefa punkto de tiu kongreso, kiel de ĉiuj dum

jaraj kongresoj de la diversaj Francaj Federacioj 

estis alcentrigita al la demando pri aligo al la 

franca societo por la propagando de Esperanto. 

Kiel ĉie tiu demado elvokis gravajn diskutojn 

kaj malpacojn. La demando estas prokrastita ftis 

la dua kongreso de tiu Federacio. Alia grava 
demando estis la decido de eldono de trimonata 

bulteno, (ii estos redaktata esperante.

Le Monde Esperantiste, aŭgusto UMO.

En gi ni trovas informojn pri tio, ke la vic

prezidanta grupo de la Federacio de la junaj 

esperantistoj eksigis cl la Franca Federacio de 
junaj Esp.-istoj pro malkonsento kun la nova 

direkcio. Pli detale ni pri tio raportas, kiam ui 

parolas pri la oficiala organo de tiu Federacio 

« Juneco ».

Tiu numero enhavas multajn dokumentojn 

pri la sintenado de pluraj grupoj rilate al la 

novfondita unio. Ni bedauras, ke ni absolute ne 
povas enkonduki nian legantaron eu Ia detaloj 

de la batalo inter niaj francaj amikoj. Ni esperu, 

ke tiu batalo baldaŭ finigos.

En la sama numero trovigas interesa artikolo 

de Luis Carlos pri « La historio de la transkri

bado per alfabeta de la homa penso tra la 

epokoj.

Burgonja Stelo, N 3, 1910

Gi enhavas raporton pri Ia 3» kongreso de la 

Burgonja Federacio. Pri tiu kongreso ui jani 

resume raportis en unu el niaj antaŭaj kronikoj.

En tiu federacio tri urboj havas jam gvidfoliojn 

(Louhans, Pont-de-Vaux kaj Le Creusot). Du 

urboj havas jam gvidlibrojn (Le Creusot kaj 

Sens), unu universitatan gvidfolion (Dijon). 

Baldaŭ aperos gvidfolioj tra Beaune, Dijon, Ale

con, Nuits, k. c. (liuj gvidfolioj estas eldonataj 

sub la aŭspicioj de U. E. A.

La Grupo de Beaune; konsistinta duni 1905 

el 37 membroj kalkulas nun 288 membrojn.
La grupo du Tournus ricevis subvenciojn de 

la urba konsilantaro kaj de la komerca Societo.
En la jarlibro de la komerca Societo aperis 

noto pri la grupo.

Oficiala Bulteno de Ia S. F. P. E. No 5*.

La franca societo de Ia propagando elektis 

siajn reprezentantojn por la lnternacia F inanca 

konsilantaro. Estis elektitaj : Generalo Sebert, 

Dor, Baudet, Bourlet, Dejean, Chavet, Ducros, 
Dccourt, Drudin.

3 grupoj ne volis partopreni, oficiale anon

cinte pri tio, ĉar en la oficialaj dokumentoj, in

vitintaj baloti la delegitojn, estis forlasita la vorto 

« financa », kio alisencigas Ia deziresprimon, 
akceptitan en Barcelono.

Ni ricevis Ia cirkuleron N” .>» de Ia Unio de 

la francaj Federacioj esperantistaj, (ii avizas,ke 

la konata gazeto « Le Petit Parisien » aperigas 
ĉiun lundon, merkredon kaj sabaton de post la 

unua de aŭgusto kronikon pri la movado-espe- 

rantista. Ĝi estas verkita Esperante; la traduko 
aperas en la sekvanta numero. La Unio invitas 

sendi leterojn gratulajn al la ĉef-redaktoro de

« Le Petit Parisien », IS, rue d’Enghien, Paris.

Aliris Itala Esperantisto. Adreso «ltala 
Esperantisto » Palermo. Abonprezo Sni. 1.20.
Ni gratulas la gazeton por ftia bela devizo : 

« Fervore, fidele, konstante ».

Belga Esperantisto, aŭgusto, lfMO.

Niaj belgaj samideanoj komencas jam de nun 

preparadi por ni la sepan kongreson. La supre 

nomita jurnalo malfermis jam specialan rubri
kon por la kongresaj informoj. La kongreso 

okazos de la 20-27 aŭgusto 1911 eu Antverpeno. 
La sepo por la sepa konsistas el S-roj Van der

Biest-Andelhof, prezidanto de ia Belga Ligo 
Esp.-ista, prezidanto.

Oscar Van Schoor, farmaciisto, vicprezidanto.
D-ro W. Van der Biest, okulisto, sekretario- 

kasisto. (Adreso : 70, Minder, Broederstrui, 

Antverpen-Canal des R6coIlets, Anvcrs).
F-ino Marta Posenaer.

S-roj Leŭtenanto Fr. Dupont.

Louis Ritschie, ̂efoficisto de la Publika Ins
truado.

Fr. Schoofs, komerca oficisto.

La sepo jam tre ageme laboradas, (ii akiris 

la certigon de la morala kaj financa apogo de 

la urbestraro kaj de la kunhelpo de « Anvers- 

Reclame ». Interkonsente kun tiu organismo gi 

presigis kaj disdonas 1,000 tre elegantajn, bele 

ilustritajn 32-pagajn bro.surojn pri Antverpeno 
kaj la kongreso, el kiuj 2,000 estas senditaj al 

\Vashington. La aliaj estas disdonataj kaj dis
senditaj plej efike. Okaze de la Washingtona 

kongreso S-ro'Gabriel Chavet faras paroladon 

kun lumbildoj pri la kongresurbo.

,V Ankaŭ estas eldonitaj 100,000 ekzempleroj 

de artplene gravuritaj reklammarkoj, venda

taj en kovertoj de 100 ekzempleroj, po I fr. Jen 

bonega reklamilo, kiujn ĉiuj samideanoj deziros 
aĉeti.

Inter la organizotaj festoj cstos citinda la pre

zentado de la famkonata teatraĵo Kaatje, origi

nale franclingvo verkita de Paul Spaak, espe
rantigita de D-ro W. Van der Biest, kaj ludota 

de artistoj de la Rega Flandra Teatro. La ko

medio estas presata kaj baldaŭ aperos.
*

(>«ar de nun La Sepo havas gravajn elspezojn 

pro la unua organizado, korespondajoj kaj pre
doj, fti estos dankema al tiuj samideanoj, kiuj 

de nun mendos kaj pagos sian kongresan karton 

(Fr. 12, 50 : Sin. 5) sin turni al Ia sekretario- 
kasisto.

La sepo esperas, ke la sepa estos multnombre 
ĉeestata, kaj nenion preterlasas por ke la kon

greso estu inda je Iascsantaŭaj kaj je la konata 

gastameco de la artama Antverpeno.

En Belgujo fondigis 2 grupoj, kelkaj parola» 
doj okazis.

Kataluna Esperantisto, augusto 1910.

Baldaŭ okazos la Geronprovinca Esp. kon
greso. Inter la demandoj diskutotaj ni atentigas 
pri du temoj, 5*. Ĉu estas eble fondi gazeton-

organon de la grupoj de gerona « provinco » (J*.

Svisa Espero, aŭgusto.

La Svisa jarkunveno okazos en Aarau 17an n1» 

18an de septembro. Lastatempe en Svisujo*fon

digis I nova grupo kaj malfermigis 3 kursoj. . #

Brazila Esperantisto, julio.

Plena raporto pri la sukceso de la S3 Brazila 
Kongreso de Esperanto en Petropolis.
Lastatempe 2 novaj grupoj fondigis en Bra

zilujo, malfermigis 3 kursoj kaj okazis kelkaj 
paroladoj,. ,

La kompanio de naciaj loterioj, tute propra-1 

move, publikigis reklamojn entenantajn mal

grandan vortaron esperanto-portugalan kaj tion 

gi large disdonis tra Ia tuta lando.

Juneco, julio.

Pro la batalado, kiu okazas nun inter niaj 

francaj samideanoj kaj en kiu Ia juna Federa

cio de la junaj esperantistoj tuj de la komenco 

ageme enmiksigis rezultis multaj eksigoj el tiu 

Federacio.

Laŭ la citata numero el la federacio eksigis : 
Srro Evrot el la honora komitato, la licea gru

po de Tunis, la kolegia grupo de St.-Flour, la 
licea grupo de St.-Omer, La 2 unuaj grupoj; 

laŭ la noto de « Juneco », deklaris, ke ili 4« for
lasis la Federacion, pro la aligo de la T.F.J. E. 

al la « I nio de 1’Francaj Esperantistaj Federa

cioj », kiun ili konsideras kiel batalilon kontraŭ 
la S. F. P. E. Pro la eksifto.de la grupo Sainte 

Omer, kiu estis vicprezidenta, estis elektita kiel 

anslataŭanto la junula grupode A r mentore». La 
T. F. J. E. intencas kunvoki eksterordinaran 

kunvenon en oktobro, aŭ novembro.

Internacia pedagogia Revuo, julio n 3.

Internacia Pedagogia Revuo ne povis dum 

kelka tempo aperadi pro nevenkeblaj malhelpoj, 

kiuj nun estas plene forigitaj kaj tial fti komen

cas denove eliradi. La plej nova kajero enhavas 

tre interesan lega jon ne sole por instruistoj kaj

edukistoj, sed ankaŭ por gepatroj generale. Pre
cipe ln artikoloj « Kunedukado » de Femure.
Eggleton, « Principoj de edukado de 1’volo de 

St. Tomiĉ kaj « La tuniroj kaj la edukado de 

de Ia japana infanaro en la familio p de Vayja- 
VVessel vekos intereson ankaŭ en rondoj neins- 

truisUij. La instruistoj trovos en I. P. K. multe 

da utila materialo, nome en informaj artikoloj 

pri la lernejo kaj instruisto en Japanujo, Skan

dinavio, Rumanujo, Saksujo, Kroatujo, Aŭstrio 

k. t. p. Grava estas ankaŭ la rubriko tr Adresaro
por instruistoj ». L I’. H. estas redaktata do 

lli. Cejka kaj eliras en l$ystrice-Hostyn, Mora
vio, kie oni povas ricevi specimenajn kajerojn 

post alsendo de 2 respond-kuponoj. Membroj de, 
« Internacia Asocio de Instruistoj » ricevas la 
revuon senpage; jara kotizajo : I Sni.

La eo V a n i l o n
(Lastahore)

Laŭ la informoj kiujn ni jus ricevis, la 
nombro de la kongresanoj Atingis 1,000. 
ĉeestis reprezentantoj de 37 londoj kaj ofi
cialaj delegitoj de 9 registaroj,

La unua kunveno de U. E. A. okazis jau- 
don 18an je la 11« matene. Pli ol 300 perso

noj ĉeestis tiun kunsidon interkiuj D-ro Zai 

menhoj kiel honora prezidanto. D-ro Paul 
Hoffman estis prezidanto, kej S-ro Momi 

(Londono), sekreterio. S-ro Schubert, nio 

Del. en N\ ashi ngton legis saluton de lu 

eŭropa j esperentianoj, kiu gajnis inuite de 

aplaŭdoj. S-ro NVarnier(Parizo) koj diver

saj aliaj oratoroj faris paroladojn pri la 

utileco de U. E. A. koj elvokis multe da 

intereso. La dua kunsido okazis la 19»n je 

la sama horo kaj ankaŭ bonege sukcesis. 
S-ro \Varnier estis sekretario.

En nia proksima numero ni donos ple

nan raporton pri la kongreso.

I
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flore Konti. Ĉc la alia flanko montrigas du 

grandegaj slatuoj, plej arte skulptitaj de 
Gutzon Borglalii. Estas enkorpigita kaj 

simboligita In spirito de la norda duono 

dfe l okcidenta kontinento. La figuro, An- 

glo-Saksa virino, simboligas la patrin-na- 

turon kiu kunligas la puŝeman sed juste5 
iuan rason, reprezentas la popolaron de 

1'Nordo. (dan energion kaj moderigon per 

la dekstra mano montras la toreo de kle

reco, dum en la maldekstra mano ŝi fan
digas sian ckpuŝeman spiriton, simboligi- 

tan per plenviva figuro de agema junulo. 

Je siaj piedoj estas grupigita la ilaro kaj 

rezultaro de ŝia aktiveco en la belartoj.

La granda enireja portiko kun tri por

doj estas metita inter du kolosaj pilonoj, 
je ĉies piedoj vidigas gruparo de statuar- 

tajo, unu simboliganta la energian kaj pu

ŝeman spiriton de Nordameriko, la alia 
memoriganta la reveman kaj resteman 

spiriton karakterizan de Sudameriko.

Enirante la konstruajon, oni trovigas en 

mondo aliforma, alicela, kaj alikondiĉa. 

La vasta patio kun alilanda kreskajo, cir

karta de larga Stuparo kaj koridoro, 
unuavide nin surprizas. Ĉie respeguligas 

la eksterdoma vivo en la reva kaj paca 
klimato de unu aii alia sudkontinenta 

respubliko. Per glitiga vitrajplafono 
la patio transformigas je dumvin

tra kreskejo kun konstanta temperatu
ro. La pavimo de la patio je propra kon

trasto al la polurita marmora porgedo de 

la «irkauaj koridoroj estas plej arte tego

lita. Tiu ĉi tegolaĵo, duonbarbara laŭ de
segno, montras bone konatajn arkeolo

giajn fragmentojn el Meksiko, Gvatemalo 

kaj Peruo, sed pli ol tio, je la centra fon

tano vidigas la kulminacio de h pratipa 
viv- kaj pensmaniero de la majaoj, aztekoj 

kaj zapotekoj, ĉiuj reprezentantoj de 

praamerika civilizo en la vasta teritorio 

Sude de la Hio Grande. La baseno estas 

ornamita per strangvidaj hieroglifoj el la 

tri epokoj.
Suprenirante unu cl la largaj marmoraj 

Stuparoj oni trovigas en la bela salonego 
de herooj. Sur rugmarmoraj piedestaloj 

trovigas la blankmarmoraj bustoj de la 

eminentuloj de la antaŭtempa historio de 

la sudaj respublikoj super ĉies supro, laŭ- 

fasone de la Henry VII» kapelo ĉe \Vest- 
minster, montrigas nacia standardo el 

silkŝtofo. Tiuj ĉi estas la standardoj de la 

diversaj respublikoj.

Trairinte tiun ĉi rimarkindan lokon, oni 

atingas la Salonegon de la Estrejo kaj 

kunsidejon de la kontrolantaro. La salono 

estas alta 15 metrojn kaj sendube unu el 

la plej aristokrataj en la ĉefurbo. Estas 

intencite ornami la altvolbitan plafonon 
per pitoreskaj alegoriajoj pri la destino de 

ambaŭ Amerikoj. Karakterizaj ornamcta- 

Joj vidigas je interspacoj de la gipsaĵo; 

interalie prezentigas la serpento de 
Uxmal. La darfura lilio kiu kreskas tiel 
abunde sur la platanoj de Meksikio, estas 
malavare uzita kiel motivo de plibeligo. 

Ĉe la kontraua fianko estas la kunsidejo 

de la kontrolantaro. La plafono respegu

ligas fremdvidajn formojn cl la tropika 
zono, ekz., kalumetoj, lilioj kaj serpentoj. 
La meblaro estas tegita per hispanuja 

ledo ; ĉiu sego portas la blazonŝildon de 

unu el la respublikoj. Kunigita je tio estas 

la oficejo de la direktoro; la masivaj por

doj estas desegnitaj el kunmetigo de kelke 

da Meksikaj katedralpordegoj en pito

reska stilo. La oficistaro kaj libraro oku
pas du-trionojn de la tuta spaco, la ĉam- 
bregoj estas vastaj, sanigaj kaj bele lumi

gitaj.

Ni do ne finu tiun ĉi skizon, ne priskri

binte eĉ malgrandmezure la belegan ak

ceptejon, kies ornamajo estas Abio el Gre

gon, donacita de la eskrutaĵistoj el tiu ĉi 

stato, kiu estas la hejmŝtato de la direk

toro kiam li estis elvokita kiel estro de tiu 

ĉi institucio.
Ne estus eble konigi, per nemultaj vor

toj, tiun ĉi konstruajon, giajn fantaziajn 
kaj grandegajn kondiĉojn. Pri tio, diris 
cminenfa kritikisto « tie ĉi oni certe povas

vidi starigitaj la revojn de inspirado
amanta originalecon kaj rifuzanta la kons- 

truregulojn generale akceptitajn ».
U. K. Schuueut (Del. \Vashington).

Homara Dataro
16»« Augusto. —1773. — Papo Klemento XIV 

abolicias la jezuitojn.

1885. Batalo Ce Ĉernaja en Krimeo venkita 
de la interligitoj kontraŭ la Rusoj.

17. — 1780. Naskigas en Parizo poeto Be- 
Tanner.

18. — 1503. Mortas venenita, Papo Alesandra 
VI, B« r£ja.

1504. Naskigas grafo Federiko Borromeo, ĉef- 
epikopo de Milano, fondinto de la Ambroĝiana 
biblioteko.

1737. Unua publika ekspozicio de Belartoj en 
la palaco Louvre en Parizo.

1(.). — 1380. Mortas arktekto Palladio el Vi- 
cento.

106*2. Mortas fizikisto kaj literaturisto Jakobo 
Pascal.

20. — 1850. Mortas eu Parizo verkisto de 
Balzac. ' v,?: V ' J

21. 1798. Naskigas polova historiisto Julio 
Michelet.

18*28. Mortas Jozefo Gali elpensinto de la fre
nologio.

18%. Mortas Adalbertovon Chamisso, ger

mana poeto kaj kotanikisto kiu plenumis la ron
diron de la tero.

2*2. — 18W. Kapitulacio dfi Venecio post la 
ekstrema defendo.

23. — 1645. Paco inter Danujo kaj Svedujo 
subskribita en la kastelo de Brcfimsebro.

15*28. — Mortas pentristo Perulino.
24. — ;ilO. Alariko almilitas Bornon.

1572. Memorinda nokto de Saiut-Bartelemy 
en Parizo.

1802. Naskigas A. Brofferio cl Castelnuovo, 
Piemonto, juristo kaj poeto.

1823. Mortas Marko Bolzaris en Ia batalo de 
Missoloungi (Grekujo).
25. — 1819. Mortas James Watt.

26. — 13*21. Mortas Dante Alighieri.
1795. Mortas Jozefo Balsamo grafo el Gaglios- 

tro.
1883. Elsputo de vulkano Krakatoa (Java).

< 27. — 1635. Mortas hispana drarnaŭloro Lopcs 
de Vcgu.

28. — 1849. Daniele Maniu forveturas el Ve
necio al ekzilo.

1862. Batalo ĉe Aspromonte (Kalabrio) en kiu 
generalo Garibaldi farigis militkaptito de la rega 

itala militistaro.

30. — 1706. Ofero de Petro Micca en Torino.

1881. Mortas en Bomo tragediverkisto kaj
poeto Petro Cossa.

31. — 1811. Naskigas franca literaturisto 
Teofilo Gautier.
1884. Naskigas en Palermo komponisto Ami

karo Ponchielli.
l*n Septembron. — 1792. Nacia konvencio kiu/ 

dauris ĝis 26-X-1795.
1870. Kapitulacio de urbo Metz.
2. — 1870. Napoleono NI, militkaptito de la 

prusa rego. •

4. —1870. Proklamo de la Franca respubliko.

5. — 1305. Naskigas en Brivio (Lombardia) 
la klera historiisto Cezaro Gantu.
1857. Mortas en Parizo matematikisto kaj 

filozofo Aŭgusto Corni*».

6. — 1683. Mortas franca Statisto Colbert el 
Reims (nask. 29-8-1019).

1707. Naskigas en Montbard Leclerc, grafo 

Buffon, naturscienco.

18*25. Proklamo de Ia sendependeco de Boli
vio en Chu qu isa ca.

1158. Ia Milananoj subskribas la pacao trak
taton kun Frederiko Barbarossa.

1701. Kunligo subskribita en Hago de An
glujo, Holando, Danujo kaj imperiestro Leo
poldo kontraŭ Francujo.

8. — 1*298. Unua Stono de S. Maria del Fiore 
en Firenco.

1474. Naskigo de Ludoviko Ariosto en llegjo
de Emilio.

1832. Naskigas en Kadiz, oratoro, verkisto 

kaj Statisto Emilo Castelar.

1905. Tertremo en Kalabrio.

9. — 1870. Generalo Garibaldi oferas sUn 

glavon por defendi la francan respublikon.

BIBLIOGRAFIO
Oni petas senkulpigi la nevolan prokraston de 

la apero de la Aldono al Ia Plena Vortaro de 
S-ro Boirac. La katizo de tiu prokrasto estas ke 
la Aldono trovigis, dum la verkado kaj presado 
mem, multe pli grandampleksa ol oni antauvidis. 

Pro la sama kaŭzo, oni estis devigita limigi al 

la jam antaŭmcndintaj ametantaj la senpagan 

sendon de Ia Aldono : ĉiuj poste atendontaj es
tas petataj sendi kun la mondo la sumon du 

I fr. 50 por ricevi gin afrankite. Oni esperas ke 
la presado estas baldaŭ finita kaj ke la Aldono 
antaŭ ne longe aperos.

Rusa-Esperanta Vortaro. Verkis: D-ro 
N. Korzlinskij, R. Mencoj G. Smirnov, A. Stu- 

pin, Trarigardis D-ro Z. Zamenhof. Mendebla 

ĉe librejo « Esperanto », Moskvo, 28, Tverskaja, 
Prezo Sm. 1.75.

Sherlock Holmes en servo de la his
pana trono. N.-05. de Biblioteko de Ĉasopis 
Ĉeskyĉh Esperanstistŭ en Praha II. Dittrichova 

ui. 7. Prezo : 75 ctm. Rabate IO ekz. Sm. 2.70. 
42 pg. 13.21. En Hua, senerara Esperanto estas 
verkita tiu ĉi unua satiro en nia literaturo. Laŭ 

la lingva vidpunkto ĉerpos el gi ne sole la ko

mencantoj, sed ankaŭ perfektaj Esperantistoj 
legos kun gojo la diversajn vortturnojn kaj la 

elegantajn dirmanierojn, da kiuj la libro estas 
plena. En sep ĉapitroj estas priskribata la his
torio de praktikanto Leliĉek, kiu pro sia viv
simileco estas lerte elserĉita de la tama detek
tivo Holmes kaj kiu nun ludas la rolon de la 

hispana rego Alfonso XIII, por ke nepre ne po

vu ĉi tiun trafi iu malfelica anarkisto! Ni le

gas pri la kortegaj ceremonioj pri kiuj oni ins
truas nian heroon, pri lia unua akrigo en areno, 

pri lia konferenco kun la angla rego kaj la ger

mana imperiestro (tiu ĉi ankaŭ estis falsa), pri 
la dangeroplena vojago en Anglujon k. t. p.; 

sed ankoraŭ aliaj interesaj scenoj estas enha

vitaj en la verketo : ĉiu amiko de humoro 

legos kun plezuro la verkon, kiu majstre ridin

digas la « detektivajn romanojn ».

Instrua Kolekto pri la Bohemaj Lan
doj. — D-r. Jos. Belohiav : Serio 1. Sistemaj 
monografioj pri urboj; urbetoj kaj memorindaj

lokoj en landoj de la bohema krono. Praha. 
Propra eldono. Abono por IO n.-oj Sm. 2.30. 

Praha. Kr. Vinohrady 1488. Monate aperas du 
kajeroj. ‘ .

* Celo d(y tiu ĉi rimarkinda publikajn estas 

’ prezenti la kiel eble Ia plej- kompleta!! kaj 

I trafan bildon de ĉio, kion belan Ia naturo kaj Ia 
homa mano eslis en Bohemujo kreintaj. Tial 

fundamento de ĉiu volumo estas bilda parto, 

sume po 16 bildfolioj, kiuj surhavas reproduk

tejojn vere de artisma talento elektitajn. Luksa, 

kvarkolora karto de la ĉirkaŭajo de priskribata 

Ioko estas tre bona orientiga helpilo. La unua 

kajero de tiu ĉi kolekto enhavis tekstojn kvinling
vaj n boheman, esperantan, francan, germanan 

kaj rusan ; la pluaj kajeroj estos redaktataj sole 

bohemo kaj Esperante. Sincere ni povas reko
mendi tiun ĉi novan verkon. Gis nun aperis 

kajeroj pri urboj Turnov, Mnichovo Hradiŝte, 
Baska, Jiĉin, Sobeslav. Aboni oni ppvas ĉe la 

eldonanto aŭ le Bohema Unio Esperantista en 
Praha II. Vodiĉkova ui. 38.

Oraj leteroj de Percj Sadler. Eldonita de 
Flŭkiger & Scmid. Bern. Redaktita eu ti ling

voj, Esperanta parto redaktita de S-ro Schmid, 

komitatano de U. E. A.

Kolekto de tre bonstilaj leteroj pri diversaj 

okazaotajoj de la vivo. La Esperanta traduko 

estas bonege farita de nia sperta samideano kaj 
ni sincere povas rekomendi tiun verkon al ĉiuj 

personoj dezirantaj perfektigi en Esperanta ko
respondado kaj bonstilo.

Picture Lessons in Esperanto de S.
I\, Marshall kaj W. W. Mann. Londono, Bri

tish Esperanto Association, 133-136, Higli llol- 
born, W. C.

Internacia Stenografio Espersteno.
— Adaptita al Esperanto de Josian Catton, Re

daktita angle. Eldonita de S-ro Izaak Pitman & 

Sons, Limited, I, Amen Corner, London. E. C. 

Prezo I si li ngo.

Gvidlibro tra Salsbad-Luhaĉovice 
en Moravio. Redaktita bollente. S. S.

Ĝiuj plej gravaj libroj kaj ĉiuj Jur
naloj estas mendeblaj ĉe Universala 
Esperantia Librejo, IO, rue la Bourse, 
Geneve*

10. — 1748. Antono Ullona eltrovas la Pla*

tenon.
1 1 .  150SK Ekzekuto de la roma nobela virino 

Bcatriĉo Genei. •

1 2 .  —  1 5 2 8 .  Andrea Doria forpelas Ia francojn 
de Ĝenovo.

1660. Mortas Jakobo Cats el Bronwershawen, 
fondinto do la moderna holanda literaturo.

13. — 1213. Dominiko Gusmas okazigas la 

buĉadon de la Albigezoj.

1598. Mortas Filipo 11« franca rego.

1 6 5 8 .  Mortas Oliviero Graniwell.
1 8 8 2 .  La angloj venkas kaj militkaptas Arabi- 

pasaon ĉe Tell-el-Kcbir.

1 4 .  —  4 0 7 .  Mortas Joham Crisostomoepiskopo 
de Konstantinoplo.

1 3 2 1 .  Mortas Dante Allighieri en Raveno. 

1 8 1 2 .  La granda armeo de Napoleono ekoku
pas Moskvon.

1 7 1 2 .  — Mortas astronomo Johano Dominiko 

Cassini el Perinaldo (Nico).

1 8 5 1 .  Mortas Jame Fenimore Cooper usona 

romanisto naskiginta en Burlington eij 1 6 8 9 .

1 5 .  —  1 4 6 4 .  Papo Paŭlo II, mortas venenita. 
1 8 7 7 .  Mortas Konstanteno Canalis el Ipsara

(nask. 1 7 9 0 )  greka heroo kaj statisto.

A. T ki. u-fi

Lia p ak to ]
'i Augusto. S t o c k  e l . — Morto d e  aviadisto 

Nikolo Kinet pro elfado de 2 0 0  metroj.

7 .  P a r i z o . —  Flugas sami eni pe sur la urbo 
tri aeroplanoj : Latham, Weyssmann kaj leŭ- 
tenantoj Grosnier kaj Yoste.

8 .  M ila n o . — La sparkaso donas 4 0 .0 0 0  Sm. 

por la direktebla aerŝipo de Forlauini.

9 .  K o p e n h a g o . — Inaŭguro de internacia 
kongreso de helpo kaj bonfarado.

10. Tom.NO. —  Solena rememorigo de la

unud C£fl!jarfesto de Statisto grafo Cavour ktlfi 
lii  ĉeesto de ĉiuj ministroj.

1*3. — Usona aviadisto Brentei atingas per 
aeroplano altecon da 2.300 metroj.

13. O d e s o .  — Tri personoj estas frapitaj de 
pesta malsano.

14. Zumilo. — Kapitano Spelterini traveturas 
Alpojn per aerostato de Zuriho al Lanzo 
(Piemonto).

S a n t e n a  (Piemonto). —. Patriota pilgrimado 
al Ia tombo de Statisto Cavour.

S a lm o n  (Francujo). — Fervoja malfeliĉego ; 
lOO mortintoj.

15. B r u k s k lo .  — Terura incendiodetruas par
ton de la ekspozicio.

16. B r e m o .  — Mortas Pedro Montt, prezi
danto de la respubliko de Ĉilio.

Bkhno. — Vizito de prezidanto Fallieres.

17. P a r i z o .  — Leblanc kaj Aubrun alveturas 

sur siaj monoplanoj, tiel venkante la ĉirkaŭon 
de TOrienta Francujo.

D o v e r .  — Usona aviadisto Moisant trave
turas Ia Manche kanalon de Amiens al Dover 
kune kun sia mekanikisto.

18. T r a n i  kaj B a r l e t t a  (Poljoj.— Oni anon

cas sur la Jurnaloj Ia aperon de la bolero.

19. Rio J a n e i r o .  — Alveturo de prezidanto 

de la Argentina respubliko, Saenz Pena.

I t a le s u n d .  — La polusa ekspedo de Mikelsen 
alveturas en ĉi tiun havenon.

20. R o m o . — Leŭtenanto Vivaldi-Pasqua elfa
las de sia aeroplano kaj mortas.

C h a m b r  a  v. — Franca aviadisto De Beader 

elfalas de 20 metroj kaj restas grave vumdita.

21. P e s a r o  (Markoj). — Solena rememorigo 
de afrika esploristo Antono Cecchi.

R o m o . — A kieli nagas en la Tevero 60 kilo
metrojn.

S p o l e t o  (Umbrio). — Inaŭguro de terkultura 
industria ekspozicio.

A. T e l l i n i .

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
(U. E. A.)

OFICIALA INFORMILO

ADMINISTRA FAKO

Diversaj Avizoj.

Y La venonta eldono de la Oficiala Jar
libro estos preparata dum oktobro. Ni do 
tre petas, ke oni bonvolu komuniki al ni 

ĉiujn adresantojn kaj korektotajojn.

/. La Kongresa Dokumentaro estos sen
data en la mezo de septembro. Ni reme
morigas, ke gi kostas 50 Sd. afranke. (La 

Kongresanoj kaj helpkongresanoj ĝin sen

page ricevos.) ’

Y La Centra Olicejo de U. E. A. prepa
ras nun la diversajn dokumentojn nece
sajn al la agado de niaj diversaj reprezen

tantoj, speciale Instrukcioj por Distriktaj 
Delegitoj, por diversfakaj Konsuloj k. t. p. 

Konformeal la deziresprimoj dela Kongreso 
diversaj Sangoj en la interna administrado 

estos efektivigataj. Pri tio informos la 
N0 9. de la Oficiala Bulteno.
V- Nova eldono de propagandaj naciling

vaj broŝuroj estas en preparo. La teksto de 
tiuj broŝuroj estos modifata kaj adaptigata 

al la nova organizo de U. Ii. A. kaj al niaj 

lastaj progresoj. Tiuj diversaj broŝuroj 

aperos en oktobro kaj novembro.

Citoj.
34. S-ro de Hosson, Del. de Dordrecht. 

Nerespondo al informpetoj, nek al oncia
laj leteroj (2a cito).

36. S-ro ĉif- Toŝio, Del. en Tokio. Ne

respondo al informpetoj. (la Cito.)

Eksigoj.

29. S-ro Rasti, Del. en Fiume, ne respon
dinte informpetojn, nek avertilojn, estas 

konforme al § 19, forstrekita el la listo de 
niaj Del.

Baloto de distriktaj Delegitoj.

Ni ĉi-sube publikigas Ia rezultatojn de 

la baloto ke la Distriktaj Delegitoj por 
Europo. (La lasta tempolinio por neeŭro- 

paj landoj estas la la de oktobro.)

Distrikto Hnlotiloj Vo(*oj ricevitaj

Skotlando 3 Malloch2,Buchanan I.
Nord. Anglujo 3 Priestman2,Haptonl.
Orient. Anglujo I Brovvne I.

Suda Anglujo 3 Adams I, Covvper I,
M are  I.

Centra Anglujo 2 Chc\v I, Hodgesl.
Okcid. Anglujo 3 Levvis 2, Marriott I.

Orient. Germanujo 5 Kandi
Norda Germanujo O

Centra Germanujo 4 Rockmann3,Uliuchl/

Saksujo 4 Ader I, Bettcher I,

Koetz I, Blanka I.

Bavarujo 3 Beideck 3.
Okcid. Germanujo 5 Luis 3, Pillath I,

Plos I.

Nord-Okcid. German. I Gottgetreu I. 

Sud-Okcid. German. 5 Pfaff 2, Bode!, Fricke
I, Hacussler I. 

Aŭstrio I Simbriger I.

Bohemjjo-Moravio 15 Kulinl 7, Kubiĉek 2,
Schon heri' 2, Balikl, 

Ĉejka I, Pazets I, 
Prochazka I.

Galicio 6 Rudnicki 2,Skarko\v-

ski 2,Bienk(»wski I ,Esterak I 
Hungario 3 Bulvov»zky 2, Ba-

noczy I. L
Adriatiko I Pohuista I, Ŝpicer I,

Schwarz I, Blanca I. 
Okcid. Francu jo 2 Chauvin I, Mallette I.

Normandio 52 De Coninck I, Four

nier I.
Norda Franc. 5 l>e!igny 2, Mennery,

I, Queste I, Tron- 
<|uez I.

Pariza distrikto 3 Robert 2, \Varnier I.

Orient. Franc. 2 Maresquelle I, blan
ka 1.

Burgonio 4 Rousseau 3, Dejean i.

Centra Franc.

Centra-Suda Franc. 
Sud-Or. Franc.

4 Decourt 2 ,  Autin i, 

Jegu I. ,
I Chatanay I.

■ ■ ■ H  6Gahert

Maublanc I, PIoussu 

I.
Suda Franc. 3 Carles 3.
Sud-Okcid. Franc. 3 Brunet 3.
.Nord-Afriko i Dufeutrel I.

Nord-Okcid. Italujo 2 Stromboli 2. 
Nord-Orient. Italujo 2 Tellini I, Stevaniui I. 
Centra Ital. I Monti I.

Suda Ital. I Caltabiano I.
Norda Hispanujo O

Centra Hispanujo 3 Laminala I, Lozano

I, Perogordo I. 
Orient. Hispanujo 5 Sabadell S, Mares I,

blanka I.
Sad-Or. Hispanujo I Martine/. I.
Suda Hispanujo I Linares I.
Portugalio I Proenca I.
Finlando O

Centra Rusuj.) 3 Szabunievvicz 3.

Okcid. Rusujo 3 Sakovviĉ 3.

Polujo 5 Robin k, Dobrzan-
ski I.

Suda Rusujo .Ĵ Fomenta l,Lebedeviĉ

I, Solovjov I, Blan

kaj 2.
Orienta Rusujo I)

K a i)kazo I Fiŝer I.

Hanujo-Norvegio I Finholdt i.

Svedujo fi Lundgren 3, Bek
man 2, Fransson, I. 

Holando 7 Vermaas 6, Pothast 1.
Belgujo 3 Mathieu 2, Van

Schoor I.

Svisujo 5 Schmid 3, Capederl,
Hodler I.

Grekujo-Turkujo 5 Buneinann 2, Stanu**
tiades 2, Glandek i. 

Bulgarujo i Atanasov I, Budjevac

I, Markov \.
Rumanujo 2 Kaufmann I, Kinta I.

Konsiderinte tiujn rezultatojn, la Komi
tato de U. E. A. alprenis la jenajn deci
dojn :

1« ICstu konsiderataj kiel definitivaj la 

balotoj nur en tiuj distriktoj kie partopre
nis pli ol 5 (aŭ5) Delegitoj kaj estu konsi

derataj kiel definitive elektataj nur tiuj 
Delegitoj, kiuj ricevis la absolutan plimul
ton.

2‘- Por ne prokrasti la elekton de la dis
triktaj Delegitoj, la Komitato mem elektu 

provizorajn Delegitojn, Iau la propono de 
la Administra fako.

Laŭ tiu decido estos do definitive elek
tataj kiel distriktaj Delegitoj :

Norda-Germanujo-- D™ M. K a n d t .

Okcidenta-Germanajo. S™ B. Luis. 

Orien/a-IIispannjo.... Sro a. S a b a d e l l .

Polujo......................... D'° R o b in .

Svedujo....................... S™ J. L u k d g r e n .

Holando'....................... S™ P.-J. V k h m a a s .
Svisujo......................... S™  J. S ch m id .

La nomoj de la provizoraj distriktaj De

legitoj estos konigataj per vomonta N», 

ĉiu distrikta Delegito ricevos specialajn 
instrukciojn kun necesa propaganda ma
terialo.

FINANCA FAKO

Diversaj avizoj.

La personoj, al kiuj U. E. A. okaze 

ankoraŭ suldas por la I» Kongreso estas 
petataj sin konigi antaŭ la 20» de sep
tembro.

,*, Ankoraŭ kelkaj Delegitoj havas debi

ton ĉe la k&so de U. E. A. Ni tre petas, ke 

ili bonvolu kiel eble plej baldaŭ cion el

pagi, tiel ke ni povu starigi la tutjaran bi
lancon de nia Asocio.

Lii financa fako preparas nun finan

can regularon konforman iii fri dezirespri
moj de la Kongreso.
--------------------------------

Esperantia Parolejo
Komerca Fako.

Komercistoj, membroj de nia asocio sajne ne 

ankoraŭ konatigis kun la facilaĵoj, privilegioj, 
rajtoj kaj profitoj kiujn ili povas ricevi uzante 

la servojn tiel volontege faritajn de niaj dele
gitoj kaj konsuloj por komerco.

Estas konstatita fakto ke multaj komercistoj 
povas tiom pligrandigi siajn internaciajn klienta

rojn kaj eĉ komenci en internaciaj komercaj ri

latoj, kiom ili neniam antaue kredis.
Tiaj grandegaj firmoj mondkonataj kiaj Thos 

Cook Son, Burroughs Welcome, Muller G. Bo
rel, Hachette, La Samaritaine, Henry Stephens, 
Selfridge, kaj tiom nekalkuleblaj firmegoj kiom 

ni ne povas tie ĉi enlistigi, atestas la meriton de 
niaj delegitoj farintaj profitajn servojn al ili.

Nun, la Londona Komerca Ĉambro per sia 
sekretario, al la U. E. A. konsulo komerca por 

Londono, skribas oficiale en tre afabla letero, 

jam farinte grandajn servojn al kelkaj niaj aso
cianoj : a Mi estas treege kontenta fari dian 
eblan servon.»

Do, estas tre konsilinde ke tiom kiom eble da 
Esp.-iaj komercistoj uzu niajn servojn por siaj 

propraj monaj profitoj kaj la bonfamo de nia 
asocio.

Se ili serĉas agentojn plej fidindajn, aŭ por 

vendi aŭ aĉeti komercajn en Londonon, aŭ be

zonas statistikon pri la stato de iu metio aŭ ko

merco tie ĉi, deziras enmeti- anoncojn en spe
cialaj komercaj gazetoj, akiri anglan korespon

danton aŭ oficistojn, komenci komercadon, mal
fermi filion, aŭ ion ajn kion povas fari komerca 

konsulo, ili nur petu la volontege donatan hel

pon de la ĉi tiea U. K. A. konsulo kiu havas ĉe 
si la helpon de Ia Londona Komerca Cambro; 

kaj ĝi devas esti io neplenumebla se ili ne povas 

kontentigi iun racian peton fareblan de komer
cisto.

Oni ne forgesu la respondkuponon kaj citon 

de la registrita numero en U. E. A., ĉar estas 

juste ke ni nur servu niajn proprajn subtenan

tojn. Niaj. nur moralaj subtenantoj ne bezonas 
praktikan servon.

Ni havas bonajn oficejojn tie ĉi en Ia centro 

mem de Londono kie oni povas arangi renkon
tigojn k. t. p., kun negocistoj kaj cetere, nur 

ĉe pelo kaj senkoste, kaj havi Ia personan ser

von de nia tula helpantaro, kiu estiis ĉe via dis

pono sole plenumante la kondiĉojn de mem

breco. Ili pruvu kaj kontentigu. Uzante niajn 
servojn vi ricevos materialan profiton, ni — mo

ralan — kaj la efektivigon de nia songo.

P. K aliski, Del., London.

Grava alvoko al la alilandaj Espe

rantistaj vizitontoj dum 1910

La geesperantistoj kiuj intencas veturi Ita- 

lajon la estontan jaron en Ia okazo dela Interna

ciaj Ekspozioj de Torino kaj Bomo, estas petataj 
sendi tuj sian plenan adreson al S-ro A. Tellini, 

delegito de U. E. A. eu Bologna (strato Valle- 
savra, li). Ciu persono povas aldoni la nomon 

de la kongreso kaj kiam la intencas fari sian 

vojagon.

Se mi ricevos multajn adresojn, ini faros pe
ton al la komitatoj de la du Ekspozicioj por ke 

ili starigu specialan oficon esperantistan en la 

interno de la du ekspozicioj, kie la samideanoj 

trovas sin hejme, povos kunveni kaj ricevi in
formojn. Mi ne bezonas elspezi multajn vortojn 

por pruvi la gravecon de tio. Do rapidu sendi 
vian nomon kaj tiun de viaj kunvojagantoj. Tio 

helpos ankaŭ por starigi esperantistan sekcion 

ĉe la internaciaj kongresoj kiuj estos Ia plej 
vizitataj de la geverdsteluloj. <

Jen la listo de la kongresoj internaciaj oka
zontaj en Bomo.

Interparlamenta unuigo por la paco;
Pacifistoj ;

Arkeologio;

Geogr afio;

Internacia Instituto de Sociologio,̂
Universitataj profesoroj ;

Beciproka lerneja kunhelpo ;

Federacio de la studentoj de medicino;

Dermatologio kaj sifilografio ;
Tuberklozo;

Fiska p tado ;
Artistoj;

Muziko;

Asocioj por la naturaj belecoj;

Gazetaro ;
Arkitekturistoj ;

Fervojaj ingenieroj ;

Aŭlomobiiiemo;

Industrio de la konstruadoj kaj de la publikaj 
laboroj ;

Laboristaj de ('marmoro ;

Presarto;
Stenografio;

Gimnastiko.

En Bologna en aprilo, kongreso de filozofio.
Mi donos en la estontan numero Ia liston de 

la Kongresoj okazontaj en Torino kaj en aliaj 

urboj. Samideanoj helpu min
A. Tellini.

L a i
a

tiu I .  E. K. fi.
Alvenis Augsburgon jenaj T. E. K. A. 

anoj : Prof. Dor (Lyon), D-ro Mybs (Al

tena), kaj D-ro Bricgleb (VVorms), Chy- 

bezynski (Varsovio), Claude (Ancerville), 

Fiŝer (Tiflis-Kaŭkazo), Hagen (Zgierz-Polujo), 
Kabanov (Moskvo), Krikortz (Stockholm), Miko
lajski (Lwo\v), Papsch (Innsbruck), Robin (Var

sovio), Rosenberg (Berlin), Stubeovoll (Rei- 

clieuhall), Vejtcler (Roatov-I\us), VVeiss (Schwa- 

ben) kaj prof. de matematiko D-ro Ingham llarry 
(Bury-Anglujo). Multaj T. E. K. A. anoj espri

mis telegrafe sian grandan beda Oron, ke ili ne 

povis ĉeesti kaj salutis la kongreson n. La mal
ferma kunveno okazis la l-an de Aŭgusto je la 
IO h. matene. La prezidanto, prof. Dor, kiu ko

mencis per saluto al ĉeestantoj, tralegis salut

leteron de D-ro L. L. Zamenhof kaj salutajn te

legramojn de kolegoj, malhelpitaj ĉeesti kongre

son. La Unua labora kunsido komencis la sa
man tagon je la .Va p.t.m. Dum ĉi liu kunsido 

estis precipe la propono de D-ro Chiimma (i I u 11- 
wil),koncernanta la medicinan terminologion.Vi
glan diskutadon, en kiu partoprenis ĉiuj estan
toj sekvis la jenaj konkludoj : estas decidata 

l-e starigi laŭ propono de D-ro L'l)Imann spe

cialan komisionon, en kiu ĉiu nacia lingvo ha

vus po du reprezentantoj, komune elektontaj

ŝian centran komitaton.2« oni konsevi, la ekzis* 
tantan sciencan,greklingvan terminologion: pro 

kio estas necese, ke starigota komisiono sin 
• okupu nur pri elekto po unu vorto el multenom
broj ekzistantaj sinonimoj.

Dua labora kunsido. — Estis legita pro

pono de D-ro Perez Domingo el Huermecas 
(Burgos-llisp.) pri internacia kuracista organi

zado por havigo de pagataj sciigoj per Esperant, 

Post sufiĉe longa diskutado oni decidis, ke la 

nunaj reprezentantoj de T. E. K. A. tute suficas 

por la plemado de proponitaj sciigojn poste sek
vis la propono de D-ro L. Chybczvnski (Varso- 

vio-Polujo) pri fondo (eo plej gravaj centroj de 

scienca movado) de profesiaj kursoj en lingvo 

Esperanto por diverslandaj praktikaj kuracistoj. 
La ĉecstantaro plene aprobis Ia ideon de D-ro 

Ch., trovis £in tre utilan sed bedaŭrinde la cen

tra komitato esprimis opinion, ke pro multaj 
gravaj aliaj aferoj,ĝi ne povas preni sur sin eĉ la 

taskon arangi specialan komisionon por pro

pagando inter profesoraro kuj privatdocentâ 

de parta esperantigo de feriaj kursoj por divers- 
taŭ kuracistoj. Estas do necese, ke D-ro Cli. 

bonvolu mem dum, la jaro per korespondado 

propagandi sian ideon kaj dum la dua Kongreso 
de T. E. K. A. ripeti sian proponon kaj postuli 

aranidon de speciala komisiono. La sekvanta 

numero de la tagordo enhavis la demandon pri 
la bezono kaj Ioko de Ia Ciujaraj kongresoj de 

T. E. K. A. kaj oni decidi unuvoce, ke la kon

gresoj de T. E. K. A. okazu Ciujare kaj prefe

reble samtempe kaj samloke kun la generalaj 
esperantistoj kongresoj. La sekvanta kongreso 

de T. E. K. A. okazos do en Antverpeno en IOM 

dum la sepa internacia esp. Kongreso. Ĉar la 

St- Etiennea grupo invitis la T. E. K. A. 

arangi sian kongreson en sia urbo, la kongre

sanoj decidis kore danki la suprecitilan grupon 

pra. gia «fabla invito. Oni esprimis poste la dezi

ron, ke I. E. K. A.-anoj mem luŭeblc intluu sur 

la organizantoj de ĉiu-jaruj naciaj kuracistaj so

meraj ekskursoj al banlokoj, ke ili direktada 

se eble, siajn ekskursojn en lokoj on ĉirkaŭajo 

de ĉiujara internacia esperantista Kongreso. 
Eine D-ro Rosenberg (Berlin) presentis sian be

lan artikolon sub titolo « Der Interoatiooalismus 
in der Medicin und Esperanto #, kiu aperis en 

jurnalo « Sociale Higiene und Medicia » 1!XH. 
La ̂eestantaro kore dankis la aŭtoron pri liu la

boro, kiu sendube grave propagandos nian 
aferon inter gis oua ankoraŭ ne esperantigitaj 
kolegoj.

Tria labora kunsido. — D-ro Robin 
(Varsovio) havis la prilegon (kies esenco cstos 
en presata en « Voĉo de kuracistoj ») pri prakti

kaj profitoj de la Schmidsametodo por diagno

zado de intestaj malsanoj. Sekvis tre vigla kaj 

interesa diskutado, en kiu partoprenis prof. 
Dor pr.-dir. Kabanov (Moskvo), D-roKrokosby 

(Stockholm) kaj D-ro Rosenberg (Berlin), tu

sinta la nunajn metodojn de diagnozado de in

testaj malsanoj (la rekto-skofio, la fizikaj kaj 
heimaj metodoj k. t. p.). Dum restanta lempo 

de kunsido oui grave pridiskutis proponojn, 
koncernantajn Sangojn en organizado de nia 

centra komitato. D-ro Robin proponis dividi la 
laboron de sekretario en kelkaj partoj, ĉar pro

la rapida disvolvigo de la asocio la korespondado 
farigis tre vasta. Oni decidis dividi la sekreta

rian laboron cu kelkaj partoj kaj starigi komence 
kvar fakojn, cl kiuj ĉiu havos sian gvidanton. 

Dume necesaj estas jenaj fakoj. 1« fako por 
banlokoj 2V. — por universitatoj 8«. — por ga

zetaro 4-. — por ekskursoj. El ĉeestantoj D-ro 

Chybczy uski esprimis la deziron gvidi unu el la 

supraj fakoj kej kunveno danke akceptis tian 
proponon. — Krom tio oni decidis trovi anko

raŭ tri fervorajn kolegojn, kiuj prenus sur sin 
la taskon de gvidantoj de aliuj fakoj.

La lastan Kvinan Kunsidon, plenigis entute 
diskutado pri Ia grava afero de nia oficiala organo 
por estoota jaro.La prezidanto, prof. Dor, tralegi* 

la kondiĉojn de la redaktoro de « Voĉo de Ku

racistoj », D-ro Mikolajski kaj poste sekvis tre 

longa kaj viva diskutado, en kiu partoprenis ĉiuj 

ĉeestantoj. Oai decidis meti al D-ro Mikolajski 

jenajn kontraŭkondiĉojn : La T. E. K. A. ak
ceptos Ia « V, de K. kiel sian oficialan organon 
por IMU jaro, se l o  D-ro M. farigo* Ia Ĉcfre- 

daktorodo la organo, 2° estos starigita institucio 
de naciaj redaktoroj, kies tasko estas kolekti 

materialon el nacia gazetaro por riĉigi sciencan 

enhavon de nia organo, 8® centra komitato de 

T. E. K. A. havos rajton enpresigadi ĉiujn ofi

cialajn sciigojn pri la asocio, 4° Ia T. E. K. A. 

koj D-ro M. dividos inter si Ciujn elspezojn de 

la eldono. Prof. Dor sciigis la kunvenon ke, be
daŭrinde, D-ro M. pro multoj siaj altaj okupoj 

non iel povos de la komenco de 1911 jaro ple

numi laboron, kunigitan kun ofico de kasisto 

de T. E. K. A. La kunsido decidis proponi al la 
T. E. K. E.- unoj kiel kasiston por 1911 jaro 

D-ro Chybczynski poste oni decidis starigi spe

cialan komisionon, kiu okupos sin pri la defini
tiva organizado de nia oficiala organo. Sekvis 

la legado de Ia sekretaria raporto pri la nuna 

stato de Ia T. E. K. A. La sekretario konstatis 

la C iaman kreskadon de la nombro de asocianoj 

(=710) kaj de reprezentantoj (=120), kio pru
vas, ke la kompreno de la neceseco de komuna 

helplingvo bone disvolvigas inter diverslingva ko

legaro. — Poste laŭ la propono de D-ro Chy- 

bczynski oni decidas danki Ciujn banlokajn re

prezentantojn de T. E. K. A. kaj delegitojn de 
U. E. A. por ilia afabla helpo en la arango de 

postkongresa ekskurso. (La saman lagon tuj 
post la fermo de la Kongreso de T. E. K. A. 

okazis ekskurso al najbara banloko VVa-rishofen). 

— Fine oni decidis, se D-ro Mikolajski, malgraŭ 
la peto, esprimota en nomo de Kongreso, per

sistus en sia deziro de eksigo, kore danki lin 
pro gravaj servoj alportitaj por nia afero.

D-ro L. Cii.

REKLAMO
Unu pado . 
Unu kolono
ifa —
1/4 -

TARIFO
S 240 

40 
20 
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i/i6 — 
i/s4 —

a 5
2.50

1.75

Rabato da io <y„ por .? reklamoj, sfi o/o 
por /a reklamoj ; 5o o/o /tor s/, reki umoj. 
Neina aha rabato aŭ preso konsentata.

ESPERANTO eslas la plej bona internacia
reklamilo por ĉiuj komercistoj, industri i s- 
toj ̂ financistoj, aferistoj,

Car ĝi estas la plej legata el ĉiuj Esperantaj 
a 9 ^/oj,
Lar gi havas legantojn en 44 landoj de t 'ter

globo,



ESPERANTO

Ĉar ĝi estas la oficiala organo de U. E. A. 
kaj estas uzata de tiaj Delegitojn Konsu
loj 9 Esperanto-Oficejoj.

Car gi estas gazeto, kiun oni zorge konsernas, 
kies tiun numeron legas ne unu persono, 
sed multaj, te la kursoj, grupoj, k. a.
A VIZO. — La Administrejo sertas en tiuj 

lokoj bonajn reklamo-makleristojn. Oni sin 
turnu al ĝi pri la kondi toj kaj pluaj infor
moj-
Sin turni al la Administrejo, IO, rue de la 

Bourse, deneve (Svisujo) aŭ al la gene
ralaj agentoj : (i. \Yarnier, lo, rue Mont

illa ri re, Paris ; Presejo de Esperanto, 15, 
rue Amiral-Roussin, Dijon (Francujo); C. 
kaj G. Browne,Wellington St., Strand, Lon
don (Andujo); Germana Esperanto-Librejo, 

Sterwartc, Leipzig (Germanujo); Librejo 
Saliarof, Tverskaja 29, Moskvo (Rusujo).

ANONCETOJ
T A R I F O

K o re s p o n d a d o . — Unu enskribigo & 0.30 
(fr. 0.75).
PI = poŝtkartoj illustrita]; L = leteroj; 

PM = poŝtmarkoj.
P e t o j  &  P r o p o n o j  ; K o m e r c a j  r e k l a m o j .  —  

Unu linio M literoj : & 0.15 (fr. OAO).
Por tiuj anoncetoj, rabato da IO °/° por 

3 enpresoj, 25 % por 12 enpresoj, 50 % por 
24 enpresoj.

Niaj abonantoj rajtas unu enskribiĝon por 
korespondado aŭ didi nian anonceton senpage.
NOTO. — Ĉia anonceto cstos sendata, 

antaŭ la 5a kaj 20“ de ĉiu monato, al nia 

Administrejo, al la lokaj Agentoj aŭ Espe- 

ranto-Oficejoj. Pago per poŝtmandato aŭ 

internaciaj postkuponoj.

I t o r o s p o n d a c l o

Saint- P et k rs bou r < • (Kusujo). — S-ro Kons

tanti/; Morev, Obvodnij Kana!, Maslodelatelnij 

Zavod « Astra » P. I. •

Saint-Pkterbourg (Kusujo). — S-ro Michel 

Ambros, Zabalkanskij pr. d. 53, kv. OO. P. L
Z a s z a p a t i (Hungarujo). — S-ro Stefano Dor

sa. P. I.

Pi\ib\r (Moravio, Aŭstrio).— VolnvAnt. P-1. 

S-ro JŭriCek Frant., Pivovarni ui, IOS. P. I.
D r e s d e n  (Germanujo). — S ro Oscar Grampi 

Elsasserslr. 2. P. I.

V o r o n e j  (Kusu jo). — S-ro Vladimir Pĉelincev, 

Logovaja, O. P. M. P. I.
Krasnojarsr (Enisejsk gub., Siberio). — S-ro 

K. Stabrovskij, Nikolacska slob, Bojarska str.

566 (kun laboristoj).

Irbit (Perrogub Kusujo). — S-ro Gcnnadij 

Uporov, gimnaziano. P. 1. L.
G r o s s-Scii cena u  (Saksujo, (iermanujo). — 

S-ro Karl Christoph, Gross Sclnenau, 304.

B e a u v a i s  (Oise, Francujo). —S-roM. Mousse, 

soldato, 7« O, 510 Reg. dTnfanterie. PL L. 
(prefere kun fraulinoj kun la fotografaĵo).
S. G ra v e n h a g e  (Holando). — S-ro W.-C. 

Jansen, Steylaau 6'i. PI. L. — S-ro M.-A. Ger- 

ritse, \Vesterbaenstraat 188. PM.

Bfnshkim (Hessen, Germanujo). — S-ro Hans 

SengeroJ). PI. L. (kun negermanoj pri hernio).

Bruxei.les (Belgujo). — S-ro Ad. Nollet, 
poste restante. PI. (PM. sur bildi!. ; tuj resp.)

S a n  C r is t o b a l  (Venezuelo). — S-ro Efrain 

Garcia Lozada. L. PI.

Nia sola infano.
Nia bonega filo

NUS RO SEN B ERG
mortis la .Va de Augusto cn S va n ha Is, 

Svedujo, post vivlonga sufero, lasante nin 

en korŝiranta malespero.

Li salutis korege siaj Amikoj-Samide- 

anojn cn la tuta mondo.

Emini kai Andreo ROSENBERG

P e t o j  l t a j  P r o p o n o j

AL GENOVA ESPERANTO-UNUIĜO. —Per 

tio ĉi mi adiaua» kun ĉiuj de mi konata j S-roj 
Esperantianoj en (ienovo dankante al tiuj, kiuj 

faris al mi ian afablajon. Precipe al S-roj Inge

niero Piero Dainelli kaj D-ro Alfredo Stroml>oli 

koran dankon. Vivu kaj estu sanaj, (teno vaj Es
perantianoj ! — Jaroslav Zenisek, (iencvo, la 

l-an de Septembro 1910.

RIPREZENTADO. — Budapesta Esperantisto 

memstara deziras riprcz. ĉefe esperant, fabrikis

tojn de konservajoj, ĉokolado, silkteksajoj, lan- 

teksaĵoj, stabloj, maŝinoj,k. a. por Hungarujo. 
Forster Jenei;, Budapest VI. (Hungarujo), Terez- 

ku*rŭt, 35.

LINGVA KOREKTADO. - Svedaj lernantoj 

deziras korektadojn por siaj libertempaj fremd
lingvaj skribajoj. Sin turni al H. VVinberg, 

Bengtsfors (Svedujo).

LEGENDO DE I/PAROll ESTRO DE BUL-

SONO, kontraŭ rcsponkupono. J. Heripret, ĉe 

L. Leroy, Culdessarts (Belgujo).

VINTRAJ SPORTOJ por ESPERANTISTOJ. 

— Thos. Cook kaj Son plezure sciigas ke ili jam 
faris arangojn pri internacia Vintra Festo kiu 

okazos 17a" ĝis 24an Januaro 1911, en Cham- 

pery (Svisujo). La programo enhavas plenan 
informojn pri la tagaj sportoj kaj la vesperaj 

distrajoj, ankaŭ pri logado, kaj Ia vojagapŭnĝoj 

de la ĉefaj urboj en Eŭropo. Postulu ekzemple

rojn ĉe THOS, COOK kaj SON, Ccfoficcjo. — 

LUDGATE CIRCUS, LONDON.

POŜVORTARO. — Tre interesa libro poi4 
hispanlingvanoj kaj fremduloj vizitontaj lati

najn landojn. Enhavas pli ol 10.000 radikojn. 

Lukse bindita 2 Fr. Adresu al S-ro X. Tuduri, 

S. Sebastian (Hispanujo).

LERNANTOJ bezonantaj ripozon kaj f̂orti
kigon trovas plej bonan kaj plej malkaran res
tadejon en la feria hejmo Insti tuto Langnaŭ, 
Kantono Berno. Plejzorge organizita domo.Ekste
rordinare saniga Ioko. Liktokuracado, instruado 
laŭdezira de Esperanto. Pluaj informoj perla Di
rekcio afi per J. Schmid, Esperantio, Bern, 
Svi >ujo.

KONTINENTAJ PRODUKTOJ. -  Firmo
havanta urbcentran kontoron kaj vojaĝiston vi

zitantan eksportistojn kaj fabrikistojn volas re

prezenti fremdajn firmojn A. Beverley and Co, 
Manehester.

PENSIONO. — (Jeucvo (Svisujo), Villa Ies 

Melezes, 17, chemin des Chenes. Pensiono por 
fratinoj, saniga situacio, ellernado de franca 

lingvo kaj kompletigo de la edukado. Hejma 

vivado. Prospekto Esperanta ĉe la direktorino. 

Por pluaj detaloj sin turni al la direktorino.

P̂ARMONO 4%. — Eldonejo « Esperanto ». 
Leipzig, Langcstrasse, 27, Germanujo.

PENSIONO. — Familio de geprofesoroj ĉe 
la superaj lernejoj akceptus kelkajn fratinojn 
en pensiono. Vivo agrabla kaj gaja. Centra hej
tado. Carma artista hejmo kun mirinda situacio 
kaj bonega aero, borde de 1’fama Geneva Iago 
(France, Esperante, germane, angle). Adr. : 
Sr<> Vittel, prof. « La Vegnctta ». Morges par 
Lausanne (Svisujo). Esperanta prospekto laŭ 
peto. ______________________

INDUSTRIA AGENTO posedanta seriozan 

klientaron, vizitanta orienton, centron kaj su

don de Francujo, proponas sian kunlaboradon 

al fremdaj firmoj por riprezenti ilin en Fran

cujo.
Proponas ankaŭ deponejon por industriajoj 

aŭ komerca joj. Skribi al S-ro Macary, 27 strato 

Bonnand, Lyon, Francujo.

POR JUNULOJ. — F. L. G. Marechal, B.- 
A. Direktoro (Lingva fako), Northern institute, 
internacia komerca lernejo, prezidanto de Inter
nacia Asocio de Instruistoj, 384, Kingston Ter
race, Leeds, Anglujo, akceptas fremdajn ju
nulojn kiuj deziras ellerni la Angl. Lingvon kaj 
komercajn metodajn. Banejo ; biliardĉambro, 
fumĉambro, k. t. p. Jare 500 Sm.

K o m e r c a j  r c l i l a m o j

Ĉ A M P A N O  E S P E R A N T O
Pro sia bongusto, pro sia natureco, pro sia 

komerca marko : « La Verda Stelo », tiu ĉam- 

panvino de la firmo Gustave Ivcrnel ĉe Ay- 

Champagne, Francujo,speciale tatigas por Espe

rantistaj kongresoj, festenoj, kunvenoj, k. t. p.

Po I botelo : Sm. 1.10, 1.40, 2 laŭ kvalito; 

Fr. 2.75, 3.50, 5 laŭ kvalito. La botelo prenita 

ĉe Ay.
Por mendoj, informoj kaj prezaroj sin turni 

al :
S-ro NVILLERMOZ, U. E. A., No 19 - 44.94.1

ĝenerala riprezentanto por la tutmonda Espe

rantujo.
Oui petas pri fidindaj suba geni oj.

Quai Lunel, 24, Nice, France.

CITROJ

MAX AMBERGER. — Munheno, Mullerstr. 
8. Reĝa Bavara kortegliveranto. Konstruejo 
por duspecaj majstre man la bora taj citroj ; 
koncert-citroj kun plej forta tono kaj mond
konati! plej facila ludebleco kaj kantemeco. La 
plej belaj citroj de la estanteco. Majstraj gi
taroj, liutoj mandolinoj, violonoj, tenejo de 
mem.ŝpinitaj daŭremaj kordoj.

Illustrita katalogo senpage kaj afrankite rice
vebla. ~
Oni korespondas Esperante!

GRANDA HOTELO DU GLOBE, Paris, 71, 

rue Monge (apud rue Lacepede). Posedanto A. 
Leclerc. Proksime stacidomoj Austcrlilz-Lyon- 

Montparnasse kaj Sportoĝardeno Sorbonnc- 

Lu\embourg,a gardeno. Cambroj de 0,80 Sm. 
gisSm. 2. La gemastroj estas esperantistoj.

CENT DIVERSAJ POŜTKARTOJ Espe
rantaj por elekti. Mendu prezaron de Eldonejo 
Esperanto Germanujo; Leipzig, Langestr. 27.

9 LAMPIONOJ, formante la vorton Esperanto, 
Snr 1.50 kaj sendelspezoj. Eldonejo Esperanto, 
Germanujo, Leipzig, Langstr., 27.

150 ESPER. POŜTKARTOJ diversaj Sm. 

4.50 (100, 3 Sm.). Mendu prezaron. Eldonejo 
Esperanto, Germanujo, Leipzig, Langestr., 27.

INTERNACIA PROPAGANDA K O R E S- 

POND-POŜTKARTO, seslingve kun belega 

bildo de nia majstro. Po IO ekz. Sm. 0.15; po 

50 ekz. Sm. 0.55; po 100 ekz. Sm. 0.90; 1000 

ekz. Sm. 5.20, afrankite. Oni akceptas ankaŭ 
postmarkojn ĉiunaciajn, transpagajn kaj Esp- 

ĉekojn. Germana Esperanlo-Librejo, Stcrn- 
warte 40, Leipzig, Germanujo.

LA ESPERANTA INSTRUISTO, ĉiumonata.
— Utila por alilanduloj, kiuj samtempe akiras 
la Esp. kaj anglan lingvojn. Specimeno : 8 Sd. 

Jarabono : 75 Sd. Oni akceptas p.-markojn, 
k. t. p. Administrejo : IJE), Sellincourt Rd., 
Londono S. W. Anglujo.

DELEGITOJ! Prezarojn petas Rotterdamsche 

gcreedscharhandel, Nieuvve Markt, li, Rotter- 

dam, Nederlando. Societo por la vendado de iloj 
kaj mafinoj por buĉistoj.

La Administranto (Gŭrant): M i c h a u d

Laborista Kooperativa Presejo, 
15, rue Amiral-Roussin. Dijon

(Francujo)

-A

BORDEAUX-VL\OJ

Fino Emile LAMY, Posedanto
BOHDEA IZA' (Franclando)

N i n o j  d e  T v u l o . Rugaj kaj Blankaj, per 
barelo aŭ duonbarelo.

V i n o j  M a l j u n a j . —  Ruĝaj kaj Blankaj, per 

barelo, duonbarelo, kvaronbarelo, aŭ per 
kesto, diversspeca.

Likvoroj de Vinoj — Alkoholoj— (kampanoj.
Sin turni al S>*o Arnoux, sola agento, 11, 

strato Chaligny, Paris (Franclando). Sendo de 

specimenoj Iau peto. Oni korespondas Espe
rante.

S A N E C O  estas trezoro, 
kiun oni konservas facile, 
kiam oni havas bonan sto
makon. Skribu : (j, rue du 
Helder, Paris.

R U  U A  K O IiE K T IS T O J

Post kelkaj jaroj, grandan valoron havos 
la plena kolekto de la gazeto.

ESPE nA.NTO

Do, rapidu mendi ĉi tiun plenan kolekton 

dum ĝi estas ankoraŭ havebla po malkara 

prezo.

La lula Kolekto (75 n» j), afrankite 4 &.
Sin turni alla Administrejo (IO, rue de la 

Bourse, Gcnĉve).

Malnovaj n-oj anlaŭ I Decembro 19Q8 ne 
estas izole ateteblaj.

VO nv/ vj te/
K I I A . AUI

t. Ar _***: ; $

2  f "  anoncan ' H
i / '  I 23-5TMT0oe LEPAĴ1TE-2S
> * j Mendo • flJCJL - 

Riparo ; (Francian*») i

£,v.S

m

Granda Marko

“ V ille  de P aris  ”

I N K O J  M I E T T E
gluoj likvidaj, sigeloj

I

Jules MIETTE
102, Rue A m in i, PA RIS-il

Campano por Samideanoj
FRANCA VINO

Speciala Marko por Esperan!istoj
Verda Etiketo, Blanka Etiketo

L. H U R I N O W I C Z
en WASSY (Hte-Marne) Franclando

Agentoj kun bonegaj referencoj estas dezi
rataj en ĉiuj landoj.

J U S  A P E R I S

L A  D E V O
Parolado adresita

*
al la sinjorinoj de Genevo kaj de Laŭzano

de

Ernest NAVILLE 

tradukita de Rene de SAUSSURE 

152 paĝoj kun portreto de Taliton*

Prezo : 80 Sd.

La Construction logigan ties mois
EN E S P E R A N T O

Reponse a des critiqucs, suivie de proposilions 

a rAcademie Esperantiste 

par ANTI DO 

92 paĝoj. — Prezo : 65 Sd.

La logika bazo de Vortfarado
EN E S P E R A N T O

Esperanta rezumo de Ia franclingva verko

12 pagoj. — Prezo : IO Sd.

Ĉe la firmo Roncati logas Es-OF. k*j Vicdel.
de U. E. A. % *

P L I  M A L K A R E  O L  IE  A J N
Senpera Vendado de Ia Regionaj 

v Produktoj

ESPERANTISTA EKSPORTOFICEJO
58, Rue Mulatiere, 58

S A . I 3 N T T  -  E T I E 3 X n X T E  ( f  rancilio )

Rubandoj — Veluroj — Galonoj — Punto de 
Le Puy.

Caspafiloj, revolveroĵ fiŝkaptiloj, sportiloj — 
Bicikletajoj, bicikletoj — Teksiloj — Kudroma- 

ŝinoj — Pormetia tranĉilaro — Perfektigitaj 

vinkulturaj mafinoj : pumpiloj kaj vinberprc-
miloj.

Silkaj Esperantaj oj : Flagetoj, skarpoj, kra
vatoj (speciala katalogo). — Silka portreto de 

D-ro Zamenhof. — Likvoro digestiga Esperan- 
tine. ,

NOTO. — Pri ĉiu informpeto, sin turni al la 
Esp. Eksportoficejo per postkapo kun pagita 
respondo aŭ sendante reskondkuponon.

Bad ReichenhaH
La perlo de la germanaj alpoj, mondfama 
salakvo-banloko, klimata kuracloko. 
Plej grandaj pneŭinataj ĉambroj kaj in- 
halacejoj de Ia mondo. Jara vizitado : pli 
ol 35.000 personoj. Sezono : Majo-Okto- 
bro. Kuracado de malsanoj de la spi
rorganoj, astmo, emfisemo, kormalsa
noj, virinseksa, skrofolo, nihilo artrito, 
reŭmatismo, resanigado. Ritenhava 
amuzprogramo. 250 kilometroj zorge 
bonstataj promenadvojoj cn la tutan ĉar- 
megan ĉirkaŭaĵon. Gvidfoliojn oni bon
volu postuli de la Esperantista Grupo Bad 
ReichenhaH.

•t

La sola internacia signo estas :

la VERDA STELO “ GASSE
(8a jaro).

kun ore skribita vorto “ ESPERANTO ” IdiposSe-registrital.

REKONIGUS ! PROPAGANDILO !

M E N D E B L A J  D E

Universala Esperantia Librejo
IO, rue de la Bourse, Gen6ve

(Suisse)

Pingloj, broĉoj, kovataj pingletoj : I: Fr.O 75. 
IO : Fr. 6.— 100 : Fr. 4 5 .  — afr. kaj rekoni.

Ĉensignoj (kun duoblo faco) I : Fr. : I 50, 
IO ; Fr. 12. — Afr. kaj rekon.

Konto kun Cekbanko.

Mendu ilin al via grupo, aŭ per simpla poŝt- 

karta mandato al Sinjoro E m ilo  G asse , 55, rue 

Fred. Bellanger, H a v r o ,  Francujo, aŭ al subtene- 
joj : Belgujo : S-ro. O. Van Schoor, Vondelstr. 
Antverpeno. Britujo : Esp. OficejoLiverpool. Ger

manujo : Moller et Borel, Berlin. Hispanujo : Ma

nuel Fuentes Bidebarrieta, Bilbao. Rusujo: Mos
kva librejo Esperanto, Tverskaja 28. Moskvo.

FRANCAJ AEROPLANOJ
Blĉriot, Antoinette, Farman 

Voisin, k. c.

I j a  P U E U  P E R F E K T A J  E f*  U A  M O N D O

Por tiuj mendoj kaj klarigoj 
skribu al :
P A S Q U ET

122, Bd de Clichy,18‘‘, PARIS (Francujo)

3.000 membroj
EN

FREMDAJ LANOOJ

Jara Kotizajo
2 dolaroj (4 <§)

PROPAGANDAJ FOTOGRAFAJOJ
Ciuj Esperantistoj devas tuj mendi la novan 

eldonon de la poŝtkartoj kaj fotografajoj de la 
Esper. Gazetaro, eldonitan de la Esperantista 

Gruparo Berlina.

100 poŝtkartoj kostas .... 1.70 Sm.

IO fotografajoj (40 sur 30 cm) 3.75 —

Sin turni al S-ro SOST.MANN, B e r l in ,  Nw. 

87, Levetrovvstr. 23.

worishofen
A k v o  k a j  M o n t a e r o k u r a c o j

(Metodo Kneipp)

Aero-, suno kaj elektro banoj. Somero, kaj 
vintrosezono; 629 ni. s. I. m. KLIMATO SUB

ALPA. Logejo kaj flegado je ĉiuj bezonoj, en 
sanatorio, institutoj, hoteloj, pensionoj kaj vilaoj. 

2 horoj de Mŭnchen-Augsburg. Nombro de 

fremduloj en 1909 : 9311 personoj. Prospektoj 
kaj informoj per la KURVEREIN.

Okazo ne p r e t e r l a s i !
U. E. A. vendas

Malnovajn ESPERANTOJN MARKOJN
(verdaj kun Ia portreto de D-ro Zamenhof, sur

forta papero)

po I § por 250 ekzempleroj ?

(anstataŭ 100), afrankite
Rekomendinda propagandilo por niaj Delegitoj

kaj membroj

Membroj havas 
Ia jena jn  

profitojn :

Rieevi in form ojn  
cl ĉiu j landoj

Konatigi antaŭ ol 
forveturi 
eksterlanden

C H A R T E R E D  A-D - 1900

Sinjorinoj
Sinjoroj

estas akcentataj 
p o r  membreco 

Prospektoj 
kon traŭ  afrankpago

(senpage al las/cepti/iuloj)
Adresu leterojn kaj 

m onon al

S e k re ta r io  de C . C . C .

Korespondi en fremdaj 

lingvoj

Intersan gi revuojn, post
kortojn, postmarkojn

fo togra faj ojo n , p lan lajojn 

insektojn, k. t. p.

Milwauke, Wisconsin, U. S. A.

Vojo por aliĝi. — I. Skribu vian nomon 
kaj adreson (legeble) kun unu aŭ pluraj refe
rencoj. — 2. Skribu Ia lingvojn, kiujn vi kom
prenas. — o Konigu la lemon pri kiu vi deziras 
korespondi. — 41 Sendu la kotizajon (4 S) per 
ĉeko aŭ poŝtmandato. Via nomo cstos enskribata 
kaj vi ricevos ĉiujn paperojn kaj ekz. de Globe 
Trotter kun la plena listo de rnembroj.

HOTELO
LOUIS-LE-GRAND

2, rue Louis-Le-Grand, Paris.

En belega loko, inter la Rue de la 
Paix kaj Avenue de 1’Opera. Moderaj 
Prezoj. Oni parolas en Esperanto. 
English Spoken.Man spricht Deutsch. 
Se nabla Espanol.

PAKIGI EGUS HOTELO 
t r  XV. I\ IO INTERNACIA

li, rue Bachaumont (Bourse)
Moderna, centre de Paris, proksime Louvre kaj 
Bulvardoj. 90 ĉambroj. Tre moderaj prezoj.

i • *, Svisa mastro.
Oni parolas Esperante.

L IN G V O  IN T E R N A C IA
CENTRA ORGANO DE LA ESPERANTISTOJ

eliranta inter Ia 15. kaj la 20. de ĉiu monato

LA PLEJ MALNOVA EL ĈIUJ GAZETOJ ESPERANTISTAJ
[ f o n d i t a  e n  1 8 9 5

L a  p le j  e n h a v o r i ĉ a  I L a  p le j m a l k a r a !

l,a£°j
da dense presita teksto en plej 

korekta kaj plej klasika stilo.

fr. (2 §) 

abonprezo por

UNU JARO

MEDIZINISCHE LICHT-
k HERZ- u. NERVEN- e ilanstaM urace io

por lum kuracado
por malsanoj ile 1'koro 

kaj ile T m i.

vormals : ROTES KREUZ antaŭe : RUGA KRUCO

5 1 Luisenstrasse B E R L IN  N W . 6 Telefono III, 3 1 85
S e k c io  p o r  m a ls a n o j de 1’k o ro  k a j de PnervoJS e k c io  p o r  lu m k u ra c a d o

in Elektra lumo kun elektrodoj de 
ii karbo, fero, hidrargo. Lumo de Roent- 

|| gen. Radiado d’Arsonval kaj de Oudin 

[| kontraŭ artrito, reŭmatismo, neŭralgio, 

iŝialgio, furunkulozo, diabeto, k. t. p.
R a d ia d o  k a j fo to g ra fa d o  laŭ  

R o e n tg e n

Prospekto laŭ deziro K U R A C A D O  A M B U L A  N T E . 

O N I P A R O L A S  E S P E R A N T E .

Esploroj per radioj de Roentgen kaj 
konstatado de Tagado de 1’koro. Banoj 
kun karbacido kaj ŝnrucbanoj kun pin- 
burĝonoj. Elektraj banoj por la tuta 
korpo kaj por apartaj membroj. Vibro- 
masaĝo k. t. p.

L a  k u ra c a d o  p lene  a n s ta ta u a s  re s tadon  
en B a d  N auhe im

Du kuracistoj direktoro : 
--------------- Or. B R E IG E R

E n  m o n a t o  s e p t e m b r o  a p e r o s  la

OFICIALA DOKUMENTARO
P R I  L A  I '  K O N G R E S O  D E  U. E. A.

Enhavo : Protokoloj de la Kunvenoj. — Rezolucioj. — Paroladoj. — Kolekto de ciuj 
raportoj.
Cirkan cent pagoj de loksio! A'eseco al ĉiuj Esperantianoj, speciale Delegitoj, Konsuloj, k. a

P r e z o  : 0 , 5 0  & (Afrankite)

Ricevebla de UNIVERSALA ESPERANTIA LIBREJO, IO, rue de la Bourse, GENEVE (Svisujo)
AVIZO. — Ĉar la nombro de Ia presotaj ekz. estas limigota, oni estas petata tuj mendi. La 

volumo estos sendata meze de septembro.

SO

Jara sukceso I
OSIJEKA VIZAGPOMADO KAJ 

OSIJEKA SALVATOR-SAPO

t#

forigas ŝprucmakulojn, kaj ĉian malpurajon de I'vizago
f f l a l f a l s a  s o l e  n u i *  e n  l a  S a l v a t o ! »  a p o t e k o

J

cri
I vazeto da osijeka vizaĝpomado kostas po 70 heleroj kaj poi

f.

.i

skatolo i \\. granca sKaioio  ̂k. iiuj Cl rimedoj ne havas doma- 
ĝajn konsista joj n kaj tutege respondas al la regularo de la alta re
gistaro. *

K i a l i  e s t a s  u z o t a  f i V H

“ Ml RAN DA-K R E M O  ” ?
Ĉar Miranda-Kremo estas perfekte Dedomaĝa, ĉar per « Mi-

- - randa-Kremo » oni atingas idealan belecon, ĉar Miranda-
• * Kremo forcas ĉian malpurajon de la haŭto, ĉar Miranda-Kremo 
a ne nur plibeligas, sed ankaŭ junigas. Unu vazeto da « Mi- 
r randa » Kremo kostas I K. Unu skatolo da « Miranda 

pudro » (trikolora) I K. unu peco da « Miranda » sapo 70 h.

Ricevebla ĉe la produktanto J.-C. DIENEŜ, post Osijek, supera urbo, de kie mendoj per
poŝtpaĝo tuj efektivigas

La korespondado kun la Salvator-Apoteko, de J.-C. Dienes eslas ankaŭ en Ia lingvo 
Esperanto krom Ia lingvoj germana, angla, franca, itala, latina, kroata, serba, aliaj slavaj 
lingvoj kaj la magyara.

La korespondanto de firmo J.-C. Dienes estas Drag. Mirko Kaniĉar, Delegito U. E. A.

Tiu ĉi

S V E D A  R A Z I L O
kostas

1 po I 92 &
2 - 3.30
3 — 4.12 afrankite

Vidu la antauajn anoncojn en la gazeto.

John BYHL I GER ,  H E D E M O R A  (Svedujo)

ĴUS APERIS :

La Verko de Zamenhof
Parolado de H. HODLER, Vicprezidanto de U. E. A.

I ekz. ari-. 8 Sd.; 3 ekz. 22 Sd. ; 12 ekz. 72 Sd. ; 24 ekz. — § 1.20

U N I V E R S A L A  E S P E R A N T I A  L I B R E J O
IO, rue de la Bourse, GENEVE (Svisujo)

Friedrich Ader, Dresden
ZA I IN SO  A SSE  12, IIA N SA H A U S

E s p e r a n t i s t a  E ld o n e jo  

E s p e r a n t i s t a  P rese jo  :

E s p e r a n t i s t a  L ib r e jo  

A r t is t a  P rese jo

Atentu ! La men
dojn mi nur povas 
plenumi kontraŭ au- 
taŭsendo aŭ pano
sa rj>o de la mono Je 
autan pago nii petas 
aldoni 5 % de la su
mo por miaj scnd- 
kostoj.

Laŭmctoda, detala Lernolibro de Esperanto, verkita
de Karl Schonherr, intruisto. 7a eldono........................

Lexikon deutscher Redensarten, ellaborita kai en 
Esperanton tradukita de rektoro Wilh. Velten kaj B.
Bichter. Brodurita & 1.23 bele bindita........................

Malgranda kantareto (kun notoj)........................
Dr. Zamenhofs Tabelle der Formworter, verkita

de rektoro Wilh. Velten...........................................
Sigelmarkoj kun la portreto de D-ro Zamenhof, sur 

luksa papero. 10() ekz..................................................

S 0.88

1.00
0.25

Universala Esperantia Librejo
io ,  rue de la Bourse, G E N Ĥ V E  (Suisse)

Vendas ciujn eldonajojn de U. E. A. kaj ciujn Esperantaĵojn (propagandiloj,

lernolibroj, literaturajn kaj sciencajn, verkojn, k. t. p.).

Oficialaj eldonajoj de U. E. A. :
rekomendataj al ĉiuj Esperantianoj

Oficiala Jarlibro (Plenaj informoj pri U. E. A., gia organizo, ĝiaj servoj kaj la maniero 
ilin uzi, k. a. Plena listo de la Delegitoj, Vicdelegitoj, Subdelegitoj, Esp.-Oficejoj de 

U. E. A.). Necesega por ĉiuj membroj. Prezo: 0,30 Sm.

Oficiala insigno (verda stelo kun blanka rando, rezervita por Esperantianoj). Prezo : 
0,36 Sm.

Oficiala Marko (gluota sur la korespondajoj de la Esperantianoj) I sd. por ekzempl. 
(minimumo IO ekz). Por Esp.-Oficejoj rabato da 15 % por ĉiu mendo de pli ol 
100 ekz.

Oficiala leterpapero (por Delegitoj, Subdelegitoj kaj membroj) 100 folioj: 0,75 Sm.
Oficialaj kovertoj. Prezo, 100 ekz: 0,60 Sm.
Oficialaj poŝtkartoj. Prezo, 100 ekz.: 0,75 Sm.
Gvidfolioj de U. E. A. (Rekomendataj al ĉiuj vojagantaj Esperantianoj). Senpage riceve

blaj kontraŭ marko aŭ kupono da 0,10 Sra. Kolekto po & 0.25.

Universala Esperanto-Asocio, gia celo, gia organizo, giaj praktikaj servoj, gia signifo. 
Propaganda broŝureto. Prezo, IO ekz.: 0,20 Sra.

Oficiala Bulteno (senpaga por Delegitoj, Subdelegitoj kaj Konsuloj).
Universala Esperanto-Asocio. Enkonduko, celo, organizo, praktikaj servoj, socia, signifo, 

konsiloj, al la interesatoj, k. t. p. Tiu bonega propaganda broŝuro, kiu klare konigas 
U. E. A. al la neesperantista publiko, estas nepre rekomendata al ĉiuj niaj propa

gandistoj.
Ekzistas ĝis nun eldonoj en lingvoj franca, germana, hispana, rusa kaj itala. Eldonoj 

angla, kaj portugala estas en preparo. Resumoj en lingvoj dana kaj holanda.
Prezo, IO ekz.: 0,20 Sm.

> AVIZOJ: ĉiuj mendoj estu sendataj al Universala Esperantia Librejo, IO, rue
de la Bourse, Geneve (Svisujo).

Kalkulo estas malfermata nur al Delegitoj. Ciuj aliaj personoj devas aŭ mendi per

sia loka Delegito, aŭ kunsendi la monon samtempe kun la mendo. Personoj, kiuj
deziras rekomendigi sian mendaĵon, aldonu 0,10 Sm.


